Deputado surpreende ao convidar interventor para permanecer
Havia um tom recorrente nas entrevistas concedidas por Alfredo Kaefer
(Ak), após o STF reiterar a sentença para
ele reassumir o grupo Diplomata. O deputado sempre citava o tempo, nos dias,
semanas, meses. “Após 932 dias, estou eu
cá de volta”, repetiu, ao adentrar, na última
terça-feira, o suntuoso edifício espelhado
que sedia a Diplomata, na avenida Tancredo Neves.
O apego ao calendário tem razão de ser.
Kaefer contava os dias obsessivamente
porque jamais se conformou com a falência
decretada pelo juiz Pedro Ivo Lins Moreira no crepúsculo de 2014. O grupo vivia
um momento difícil e o deputado acabara
de ser reeleito na última cadeira da coliga- AK e Clarice: “levantar do tombo”
ção por apenas algumas centenas de votos.
do faturamento.
O cenário do paciente agora é outro, embora
“A operação frango tem resultados muito
ainda inspire cuidados. A operação frango do satisfatórios este ano com a boa safra de soja
grupo está no azul e ambiciona faturar meio e milho e a alta do dólar. É altamente viável”,
bilhão de reais este ano, contra menos de R$ diz Othmar Rempel, ex-diretor executivo
400 milhões em 2016. O dólar a 3,3 reais ajuda da Diplomata que deixou o cargo esta semana,
na exportação do frango Diplomata para os “para que o Alfredo fique a vontade na recompaíses árabes, Hong Kong e Japão. Embora o posição da equipe”.
volume de exportações responda por 42% da
Outra empresa “altamente viável” do gruprodução, a receita dolarizada representa 60% po é a Dial, distribuidora de combustíveis
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Editorial
“Aceite o que é, esqueça o que foi,
acredite no amanhã”. A frase está
no perfil de Clarice Roman no
Facebook. Após descrita como
“boneco de palha” nos autos
exarados pelo juiz Pedro Ivo, ela
retorna para o papel de “Dama de
Ferro” da Diplomata. AK deixa a
política para dedicação exclusiva
aos negócios? “Não, o Alfredo está
na sua melhor fase no parlamento”,
encarrega-se de responder Clarice.
Falou quem manda. Tá falado.

aos comandos do executivo João Luiz
Maschio, que deverá permanecer dando
as cartas por lá. E os jornais? Nenhuma
surpresa para a saída do editor chefe, Antonio Sbardelotto. Ele deixou o prédio
da rua Pernambuco ainda antes dos Kaefer
chegarem, no início da semana. “Toninho”
tinha 39 anos de casa, onde começou aos
17. Na cadeira dele agora está a jornalista
Carla Hachmann.
A surpresa ficou por conta do convite
inesperado ao diretor dos jornais, indicado
pela intervenção judicial, o rondonense
Jadir Zimmerman. “Fui entregar as
chaves, e me devolveram o molho ”, resume
o surpreso periodista. Quais as próximas
manchetes?
Em suma, AK terá que apresentar um
plano de recuperação até o final de agosto.
Depois convocar uma assembleia de credores
e convencê-los a aceitar a oferta. É notícia que
interessa a muita gente. Somente na região de
Capanema, são 1,1 mil trabalhadores no frigorífico da Diplomata, 320 avicultores integrados e
150 terceiros na logística. “É levantar do tombo
e seguir em frente”, resumiu AK, olhando novamente para o relógio.

Saiu a sentença da juíza Lia Tedesco,
da 5ª Vara Cível de Cascavel. O
empresário Renato Festugatto Neto
agora é o feliz proprietário
de 100% do imóvel onde está o antigo
hospital Santa Catarina.
Cabe recurso.
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Falou & disse
“Foram 28 meses a pão seco”
(Alfredo Kaefer,
sobre o período de falência do grupo)

O leilão do imóvel, realizado em março
estava sub judice, em dura batalha com o
médico Rogério Lunardelli.
Neto depositou naquele mês R$ 2,50
milhões. Vencedor reconhecido, ele
encomendou estudo de viabilidade
para montar um hospital de baixa
complexidade.

Pitocas
A Procuradoria-Geral da República começou uma ofensiva contra leis
municipais que proíbem o ensino
de “ideologia de gênero” nas escolas
mantidas pelas prefeituras. Já foram
apresentadas sete ações contra municípios, entre eles, Cascavel.
O procurador Rodrigo Janot,
entende que tais leis têm fundo religioso e estimulam o sofrimento,
violência, marginalização e evasão
escolar de homossexuais.
Quem imaginou que o cargo obtido por Edgar Bueno no secretariado do Beto iria afastá-lo das lides
políticas da aldeia, está enganado.
Edgar tem operado intensamente para desgastar o prefeito Paranhos. E gente do time dele já fala
em “tetra”. Querem vê-lo prefeito
novamente em 2020.

Telefone mudo
Não deu. Ele até tentou. Paranhos não consegue mais atender
ou retornar todas as ligações no
celular. Tentativas recentes encontraram o aparelho do alcaide “desligado ou fora de área”.
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Uma das investidas do ex contra
o atual, é um calhamaço que já tramitou por várias mãos contendo denúncias de supostas irregularidades
nas relações do Paço com a Fundação Dom Cabral.
A nomeação de Bueno para a Secretaria de Assuntos Estratégicos
não era unânime entre os apoiadores de Richa em Cascavel.
Mas o governador bancou a nomeação, mesmo sabendo que isso
iria lhe custar alguns amigos influentes na cidade. Companheiro é
companheiro.
Beto Richa, a propósito, foi uma
das vozes mais incisivas na reunião
realizada pelo PSDB em Brasília
para manter a cabeça do Temer sobre o pescoço. Richa é Temer até o
fim.

O número
80 mil curtidas no Face-

book o senador Aécio Neves
perdeu nos primeiros 30 dias
após denúncias de “rolos” com
os donos da boiada.

45 3038-2255
nutricard.com.br

Agenda

Quarto de Milha

Neste sábado tem aquela feijoada no Tiko, antigo Restaurante do Bacana, na Vitória com
Pio XII.

O Haras Mantovani realiza leilão
virtual na próxima segunda-feira,
às 20 horas. Juliana e Fernando
Mantovani (foto) vão leiloar 22
cavalos da “grife” Quarto de Milha.
A transmissão ao vivo pela internet
será por conta da Iprime TV.

Avançam os preparativos
para Show Pecuário, promovido pelo Sindicato Rural e
parceiros entre 25 e 28 de julho.
Cascavel foi a cidade que obteve o melhor saldo de empregos no Paraná em maio último.
Foram 4,2 mil contratações e
3,6 mil demissões, um saldo positivo de 574 postos de trabalho.
Já há quem sugira a troca do
nome: de Cascavel para Saúva.
Há muito não se via tamanha
infestação de formigas no município.

Abraços

Para os assinantes Enio Liotto,
Pedro Murillo Marcon Filho, Jacira
e Roberto Kruger, Marco Guilherme, João Paulo Pyl, Marcelo Santos, Ivan Luiz Schneider, Carlos
Alves Junior e André Kamchen.

The end
Beto Richa já pode pedir música no Fantástico. Foi aberto o
3º inquérito contra ele no STJ.
O último, aceito na semana passada, tem como base a delação da
Odebrecht.

