Duelo de versões na academia
Reitoria da Unioeste contesta o Tribunal de Contas
O boleiro Vampeta, como muitos de sua
espécie - bom com os pés, medíocre com os neurônios - disse em certa ocasião: “O Flamengo
finge que me paga, eu finjo que jogo”. É uma
espécie de “pacto da mediocridade”. Será que
nossa Unioeste é signatária deste acordo?
Segundo números do Tribunal de Contas do
Estado, sim. Pelos números divulgados, são de
nossa universidade o maior salário pago este
ano e o maior custo por aluno. O TCE mirou o
conjunto de universidades estaduais. E afirmou
que a folha de pagamento saltou de R$ 956
milhões para R$ 1,9 bi em quatro anos.
Para o TCE, as universidades criaram cargos sem amparo legal, efetuaram pagamentos
irregulares, contrataram gente demais e descontrolaram as despesas.
Foi uma semana tensa na academia, com
o tema fervilhando na rede social. O Tribunal
anunciou uma profunda auditoria com resultados em dezembro.
Foi quando o reitor Paulo Sergio Wolf,
o sempre diplomático Cascá, saiu das cordas
e – a exemplo da reação do Temer contra o
Janot – partiu para cima. Em nota oficial, o

Cascá na entrevista coletiva: Tribunal não sabe fazer
contas?

reitor ironizou a conta do Tribunal de Contas.
Disse que se o custo por aluno do TCE fosse
verdadeiro, a Unioeste consumiria sozinha R$
2,2 bi/ano, mais que a soma de todas as universidades juntas (leia íntegra da nota oficial
em www.pitoco.com.br)
Rebatendo um a um os itens elencados pelo
Tribunal, o magnífico trouxe a versão oficial da
Unioeste para o custo por aluno, ítem impor-

Pardal em dieta

Editorial
Quem ousa questionar a gastança
da Unioeste é logo taxado de
“amigo do Richa”. Não se explicam
as mazelas, apenas rotula-se os
críticos. É o Fla-Flu da política.
Para os contribuintes, cidadãos que
pagam as mensalidades de nossos
jovens universitários da Unioeste,
não interessa o duelo insano entre
os petistas da academia contra os
tucanos do Iguaçu. Interessa sim
que os gestores da Unioeste e coirmãs respeitem o sagrado dinheiro
público da educação.

tante, pois permite comparações quantitativas
e qualitativas.
Segundo Cascá, cada aluno da Unioeste
custa R$ 2,4 mil/mês. É muito? É pouco? O
Pitoco apurou que a na Univel, o custo por
aluno é de R$ 700, quase quatro vezes menos.
Comparar a pública com a privada é misturar alhos e bugalhos? Talvez, mas não explica
tamanha desproporção. Vale lembrar que no
portfolio da Univel também há cursos onerosos,
como as engenharias e o curso de Direito, com
magistrados no corpo docente.
E a Univel não é qualquer faculdade. Apenas
uma em cada cinco instituições de ensino superior avaliadas pelo Inep este ano, obtiveram
notas de referência em qualidade. Entre elas
está a Univel, onde 90% dos cursos ostentam
a nota 4, em 5 possíveis.
A Unioeste foi avaliada no Ranking Universitário Folha (RUF). Com nota final 60,
desempenho mediano em pesquisa, inovação
e ensino, a Unioeste surgiu pífia nos quesitos
internacionalização e mercado.
Convenhamos, desempenho tímido. Pouco,
para quem custa tanto.

Renegociado o contrato dos radares. A
operadora do sistema, remunerada a R$ 270
mil mensais (em média), aceitou ficar sem o
reajuste contratual de 6,5% (INPC) e topou
um desconto de 3,5%, totalizando 10% off. A
economia obtida pela Cettrans ficará em torno
de R$ 27 mil mensais, R$ 324 mil em 12 meses.

Falou & disse
“A diferença entre a empresa
privada e a empresa pública é que
aquela é controlada pelo governo, e
esta por ninguém”
(Roberto Campos)

Julho vermelho
Julho faz dois anos de Catuaí parado.
Neste período, além da depreciação dos
recursos (acima de R$ 100 milhões), lucros
cessantes e outros prejuízos, o shopping
amarga outra conta: Paga R$ 30 mil mensais
de locação para a família Sbaraíni, em cujo
terreno estão materiais da obra. Em 24 meses,
essa conta ficou em R$ 720 mil.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Avenida Brasil ao poente
Aguadas ao Leste, tesouro imobiliário a Oeste

Em Cascavel, na regra geral, o sol
nasce em algum ponto ao Leste e se
põe entre Oeste e o Norte. Noroeste, se quiser chamar assim. Quem
estudou o plano diretor da cidade,
como o presidente da Acic, Edson
Vasconcelos, sabe bem descrever
as riquezas do nascente e do poente.
Vasconcelos aponta as belas aguadas do Leste/Sul de Cascavel. Ali estão os mananciais da cidade. Inicialmente o rio que deu nome a cidade,
e agora a Sanepar começa a explorar
filões líquidos que convergem para
a região do Rio Saltinho, como o rio
São José.
E o que esses fatores dizem para
o mercado imobiliário do município? A região Sul é ótima para viver,
qualidade de vida, porém tende a ser
cada vez mais regulada na legislação
municipal, exatamente em razão dos
mananciais.

Extensão da Brasil
O prefeito Leonaldo Paranhos e o empresário Assis Gurgacz estiveram em Brasília na
semana passada. Em tratativas com burocratas
de alto coturno do DNIT, obtiveram rubrica específica para a extensão da Avenida Brasil da
Tito Muffato até o Contorno Oeste.
Ali, na “foz” da Brasil, ela fará uma curva para
esquerda. Em algum momento converge com a
Avenida das Torres, onde os contornos já estão
indenizados. Mas em alguns pontos a Brasil
precisará ocupar terrenos de agricultores estabelecidos na região.
Aqui a rua do entendimento faz uma forquilha. De um lado, o Paço procura um ajuste menos oneroso, em que os proprietários doariam
pequenas áreas para o projeto. O argumento é
convincente: a extensão da Brasil e posterior
conversão da área de rural para urbana, irá
multiplicar o valor das terras.

Na outra ponta da forquilha, está a possibilidade de indenizar os agricultores. “Para esta
hipótese, solicitamos que o DNIT inclua recursos suplementares de R$ 4,8 milhões no orçamento global da obra”, informa Paranhos.
Assis Gurgacz está confiante: “Convidamos o
ministro dos Transportes para uma nova visita, que possivelmente irá ocorrer agora em
julho, para inauguração de um trecho da rodovia 163 entre Cascavel e o distrito de Santa Maria. Queremos leva-lo novamente até a
área de extensão da Avenida Brasil”, disse.
“Está evidente crescimento de Cascavel
para aquela região. Precisamos desenvolver
a capacidade de enxergar a longo prazo, para
prever, ordenar e planejar esta expansão. A
região Oeste se consolidará como uma das
mais valorizadas de Cascavel”, aposta Gugu
Bueno, o presidente do Legislativo.

Projeto de extensão
da Avenida Brasil
até o Contorno:
todos os caminhos
levam ao Oeste

A região Oeste, onde o sol se põe,
surge como a terra prometida para
algumas das moradas mais promissoras do município. “O Contorno
Oeste, a revitalização da Tito Muffato e a extensão da Brasil ao seu
encontro são fatores que apontam a
tendência de expansão da região”,
opina Vasconcelos.
O líder empresarial, que também
preside o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, órgão que congrega mais de 70 entidades, porém,
coloca ressalvas. Ele acredita que a
implantação de novos condomínios
fechados na área deve ser estudada
com muita cautela. “São intervenções de grande volume, que podem
afetar a mobilidade de forma irreversível”, alerta Vasconcelos.

AV. Brasil

Contorno
Oeste

AV. Brasil

Vanderlei Faria

Pitocas

12 equipes movimentam o Caifusa neste fim de semana na sede
campestre do Comercial. Trata-se 35ª edição da tradicional
competição de futsal. Ao todo 24
equipes estão inscritas nas categorias sênior e livre.
Vídeo com quatro homens
pescando no Lago Municipal de
Cascavel em plena luz do dia e
em escala industrial viralizou na
rede. Digite Pitoco na busca do
Facebook, visite a página do jornal e assista. Aproveite a visita
para curtir a página.
Autor de 28 livros e mais de 3
mil palestras em meio século de
carreira, Fauze Kfouri estará
em Cascavel de 11 a 14 de julhopara ministrar o curso “Formação Familiar e Humana na Parapsicologia.

Reconstruir a Tito
A Tito Muffato, via que serve
ao polo universitário de Cascavel,
espécie de primeira impressão de
milhares de estudantes universitários vindos de outros municípios, começou errada.
Foi produzida a partir do aproveitamento de uma via vicinal
que conectava fazendas da região
até os anos 1980. Com a chegada
da Univel e conjuntos populares
como o Paulo Godoy, passou a receber mais atenção.
Então patrolaram a via quase
carroçável e lançaram ali uma espécie de anti-pó, camada asfáltica
“casca de ovo”. Hoje a via tem tantos tapa-buracos, que faz lembrar
o que Neil Armstrong viu quando desceu na lua em 1968.
Um financiamento de R$ 7,5
milhões pretende transformar
aquilo em algo que possa ser cha-

Jorge Lange: “Tito começa do zero. Será reconstruída”

mado de rua. A caixa de 20 metros
de largura e quase três quilômetros de extensão será literalmente
patrolada. Nada que tem lá pode
ser reaproveitado.
Nova iluminação, galerias, calçadas e ciclo-faixa contectada com
a nova ciclovia a ser construída na
Avenida Tancredo Neves com recursos do PDI/BID. Nas regiões
mais povoadas, haverá três travessias elevadas para pedestres,
como esta da Avenida Brasil, em
frente a Catedral.
O dinheiro vem do Paraná Cidade, pasta comandada pelo correligionário do secretário Jorge
Lange (Obras) Ratinho Junior.
“Vamos começar do zero na Tito
Muffato. Ela será inteiramente
reconstruída”.
Quando? “Queremos licitar em
45 dias”, afirma Paranhos, sem-

pre apressado. Aqui entra Gugu
Bueno. A Câmara precisa autorizar o financiamento. Além da Tito,
a região Oeste ganhará um novo
binário para agilizar o fluxo entre
a Tancredo Neves e o polo universitário, via bairro Santa Cruz.
O binário que vem no sentido Leste Oeste, das ruas Recife e
Kennedy, também irá atravessar
o córrego Bezerra em breve, segundo o secretário Fernando
Dillemburg (Seplan). O binário
atravessa a baixada do bairro Aclimação e se conecta com a Avenida
Amazonas, já no loteamento FAG,
aliviando o fluxo nas Avenidas
Brasil e das Torres.
Com este conjunto de obras,
mais o parque linear negociado
com Itaipu entre a Brasil e a Avenida das Torres, já é possível dizer
que todos os caminhos levam para
a Porção Oeste de Cascavel.

Victor & Leo, em Cascavel dia
14 de julho, no Tuiuti. Informações na Mantovani: 3225-3983

Pensata

“Eu me naturalizei paraguaio há
25 anos. Um amigo me disse que eu
não precisaria aprender guarani
se tivesse muitos deles no bolso.
Odeio a pobreza, mas não acredito
em esmola para gente sã. Nem em
milagres. Sou católico, mas se ficar
ajoelhado diante de um salame
pendurado, rezando ‘Pai nosso que
estais no céu’, morro de fome. E o
salame não vem.”
(Tranquilo Favero,
brasileiro, rei da soja no Paraguai)

