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Você pode faturar no Paço!
R$ 200 milhões voando pertinho do seu bolso
Levantamento inédito produzido por
entidades de Cascavel indica que os órgãos
públicos da cidade fizeram compras de
produtos e serviços da ordem de R$ 260
milhões em 2015. E esse número pode estar
subestimado.
Apenas um em cada quatro reais ficou
na economia local. Quase R$ 200 milhões
“voaram” para outras regiões e até outros
estados da federação.
Para ficar um exemplo eloquente: naquele ano, um dos principais ingredientes
da merenda escolar, o frango, foi comprado
fora da região.
Algo não fecha nesta conta. O Oeste do
Paraná é o maior produtor de frango do
planeta. E não consegue vender frango
para a Prefeitura de Cascavel servir as 28 mil
boquinhas da rede municipal de ensino?
É para fazer frente a esta distorção que está
nascendo em Cascavel o Escritório de Compras
Públicas (ECP). A meta é inverter a equação:
que 80% das compras sejam contratadas de
empresas da cidade.
Para tanto, o ECP, em sintonia com 52 ór-

gãos públicos, entre eles a Prefeitura, o Exército Brasileiro e a Unioeste vai rastrear todos
os editais de licitação em curso e cadastrar
milhares de empresas cascavelenses por área
de atuação.
Se a licitação é de frango para merenda
escolar, todas as empresas de Cascavel que
atuam no setor (e se cadastrarem no siste-

Editorial
O Escritório de Compras Públicas é
uma das grandes notícias do ano ao
lado do Conselho de Contribuintes.
No limite de sua atuação, o ECP
pode inclusive aprimorar o gasto
público com custeio, visando obter
mais recursos para investimento,
e assim devolver mais recursos
dos impostos para os agentes
econômicos locais, irrigando a
economia da cidade com benefícios
para o conjunto da sociedade. É
daquelas iniciativas que nos fazem
perguntar: por que não pensamos
nisso antes?
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Falou & disse
“Herman Benjamin, um juiz
gigante; Gilmar Mendes, o líder
dos nanicos”
(Capa da revista “Veja”, tratando
o julgamento do TSE como “vexatório”)

ma) receberão a informação ainda antes
da confecção do edital. “A ideia é opinar
inclusive da redação do edital”, resume
Cesar Iori, executivo da Acic, local que
irá abrigar o ECP.
Ele menciona como exemplo a ser adotado o recente fracionamento da licitação do
uniforme escolar, que economizou milhões
e permitiu a participação de empresas
locais.
Cascavel tem 36 mil empresas, 10 mil delas são micro empresas individuais. “Todos
podem ser habilitados para disputar licitações”, explica Iori. Para tanto, uma equipe
do Sebrae irá capacitar os empreendedores.
E a lei 8666, aquela que rege as licitações
e impede direcionamentos? Segundo o
executivo da Acic, ela pode ser regulamentada
em âmbito local para garantir uma cota para
empresas locais, como já fizeram Toledo, Foz e
Rondon. “Estamos atrasados nesta conversa,
mas podemos prospectar R$ 1 bilhão/ano em
Cascavel para empresas locais”, aposta Cezar
Iori. O ECP será lançado no próximo dia 31
de julho.

Maldição francesa I
Paris se tornou um lugar perigoso para os
políticos brasileiros. Depois de Cabral e
sua quadrilha caírem ao ostentarem chapéus
de guardanapos da fina gastronomia na
capital francesa, o governador Beto Richa
acaba de ser condenado a restituir
diárias por hospedagem em
hotel de luxo na Cidade Luz.

Maldição francesa II
O fato remonta uma viagem de 2015, em
que Beto, a 1ª dama e assessores se
hospedaram no cinco estrelas da capital
francesa, onde as diárias variam entre
R$ 1 mil e R$ 6 mil. Naquele mesmo ano,
após a repercussão do fato, o governador
devolveu 930 dólares. Beto vai recorrer da
condenação em 1ª instância.

Edgar e o doutor

Pitocas

Eles falaram

Caso de polícia

Após ecoar a pergunta “quem é
o Edgar?”, constante no questionário enviado pela PF a Michel
Temer, a questão no ar desde
ontem, quando repercutiu a edição de um jornal de Maringá, é
a seguinte: quem é o doutor da
Unioeste?

Valter Pitol recebe o título de
cidadão honorário de Cafelândia.
Será no próximo dia 30.

“Quatro juízes lavaram dinheiro sujo. A sentença do TSE de
absolvição da chapa Dilma/Temer equivale a uma declaração
de que, no Brasil, fica legalizado
o desvio em massa de recursos
públicos para financiamento de
campanha eleitoral. Por meio do
gesto asqueroso, o tribunal adia
o cortejo fúnebre do governo Temer”
(Demetrio Magnoli,
doutor em geografia humana,
na Folha de São Paulo)

A delegacia regional de Cascavel do Creci/PR interpelou judicialmente mais de 50 pessoas somente este ano.

O “Diário do Norte do Paraná”
trouxe reportagem que traz mais
de 100 servidores das universidades estaduais com salários
acima do teto constitucional de
R$ 33,7 mil pago ao presidente
da República e a gente superior,
como Gilmar Mendes do STF.
A UEL, de Londrina, é a campeã absoluta na gastança acima
do teto. Mas a Unioeste aparece
bem na fita. É da nossa universidade o maior salário da reportagem: R$ 63 mil. Porém, o “Diário”
não revelou o nome do doutor. Da
mesma forma que Temer não respondeu quem é Edgar.

Abraços
Para os assinantes Edson Moraes, Arlete Rabelo, Mário Koga,
Marilei Martins, Marcelo Santos,
Salésio Lopes e Juraci Massoni.

Dom Guilhermo é o nome agora do restaurante e pizzaria do
Beto Guilherme.
Maurélio, o ‘Gringo do Quibe’,
incluiu no cardápio do Monte Libano o carré de carneiro ao molho
de hortelã.
Está aos cuidados da agência
Blanco Lima a nova campanha
publicitária do Paço, com ênfase
na segurança do trânsito.
Em razão do feriado, o Pitoco
não circula na próxima sexta-feira. E retorna na terça-feira com a
versão revista.

Elétricos aqui

Pensata
“As leis são como teias de
aranha, que apanham os pequenos insetos e são rasgadas
pelos grandes”
(Sólon, poeta da Grécia
antiga. Contribuição do
assinante Carlos Dresh)

Por um planeta +

Voluntário

Faça uma boa ação!

GRÁFICA

“Eu, como juiz, recuso o papel
de coveiro de prova viva. Posso
até participar do velório, mas
não carrego o caixão”
(Herman Benjamin,
relator do processo de cassação
da chapa Dilma/Temer no TSE)

A Finep, órgão que financia projetos, abre editais em breve para
fabricação dos ônibus híbridos
(elétricos + etanol) desenvolvidos
em Itaipu. A Mascarello manifestou interesse oficialmente. O 1º
lote terá 100 unidades.

Acusados de exercício ilegal da
profissão de corretor de imóveis,
os interpelados são chamados às
falas na Polícia Civil e no Ministério Público, onde irão responder
por contravenção penal.

Americanas

Estão adiantadas as tratativas entre locador e locatário
para as Lojas Americanas ocuparem o imóvel da Avenida
Brasil com Carlos de Carvalho,
onde estava a Coppel. O imóvel
está sendo “esquartejado” para
se adaptar aos tempos de arrocho nos valores de locação.

The end
‘Quando a política entra nos
tribunais, a Justiça se retira por
alguma porta”
(François Guizot,
em contribuição do assinante
Claudinei Ozelame)

