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Pedágio com 50% off!
É no Rio Grande do Sul; aqui duplicação de Cascavel ficará em 1/3
A anedota é infame, mas aplicável ao caso:
“orando 1/3 para encontrar ½ para levar-te
para ¼”. A rodovia 277, que seria duplicada do
enrolado Cataratas até o “trevo do São João”,
como repetiu o governador dezenas de vezes,
ficou em 1/3. Dos nove quilômetros anunciados
pelo governador, apenas três receberão pistas
duplas. Foi ½ que o Iguaçu encontrou para nos
levar para ¼... Quarto escuro.
Não que inexistissem sinais. Desde o início,
a Ecocataratas dizia que estavam ajustadas na
verba de R$ 85 milhões de crédito dos usuários
para o aditivo, a duplicação de pouco mais de 6
quilômetros, metade para Cascavel, outra metade para Guarapuava. “É justa esta equação,
quando sobe a tarifa, sobe para todos os 18
municípios da área de abrangência”, avalia
Evandro Couto Vianna, da Eco.
Porém, não foi isso que o governador disse
no Show Rural, em fevereiro, nem tão pouco
na inauguração da duplicação em Matelândia.
“Vamos duplicar Cascavel do Trevo Cataratas
até o São João”, repetiu ele. Aos fatos: existe o
projeto até logo depois da Ferroeste. Mas ele
não será executado. Se for, o Governo terá que

JorgeWoll

pagar ou autorizar o degrau tarifário, transferindo a conta para o usuário, já que os R$
85 milhões foram divididos com Guarapuava.
Ressalte-se: quem dividiu o bolo com os
campos gerais, não foi o pessoal do pedágio.
Foi o DER, sempre consultando o governador
que, por sua vez, deve ter ouvido os pleitos

Editorial

Um aditivo de 60 meses no contrato
do pedágio poderia ser trocado –
mantidas as tarifas no patamar
atual – pela duplicação de quase 70
quilômetros da BR 277 entre Cascavel
e Matelândia, servindo todo o trecho
até Foz de pistas duplas, trazendo a
fronteira e suas maravilhas para mais
perto. Mas o tema é tabu por aqui.
Quem tocar no assunto, será devorado
pelas chamas emanadas das fogueiras
de vaidades. Nosso destino é o quarto
escuro, agarrados no terço, ali alojados
pelo nariz comprido do Beto e sua
duplicação calças curtas na saída
para a capital.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“Estão mais preocupados com o
cachorro do que comigo”
(Ouvinte mordido por cachorro em Cascavel,
em entrevista para o José Roberto
Benjamim, na rádio Colméia)

políticos da representação de cada região. Fato
é que o Iguaçu gerou uma expectativa que não
se consumou. A duplicação “calças curtas” vai
só até o acesso para a Berverly Hills do Oeste,
“Aparecidinha”. O resto desapareceu.
E a base política do governador na região
pôs outras demandas na mesa dele: terceiras
faixas, viadutos no trevo Cataratas, acessos do
viaduto em construção no Jardim Presidente.
Só não dizem de onde vem o dinheiro. Se for
executado pela concessionária, o degrau tarifário chegará a 40%, produzindo o pedágio
mais elevado do planeta. Se for para o governo
pagar, ficará em agosto. A gosto de Deus...
50% off - A ANTT estendeu o prazo de
concessão nas rodovias BR 290 e 116, no Rio
Grande do Sul. É o temido e demonizado por
aqui aditivo temporal no contrato do pedágio.
Temporal e vendaval. É Brasília enviando
sinais jurisprudenciais. Com o aditivo, a Concepa, concessionária gaúcha, reduziu as tarifas
de pedágio de R$ 13,80 para R$ 7,10 e de R$
6,90 para R$ 3,50. O aditivo é de 12 meses e
a empresa passa a operar o tal “pedágio de
manutenção”.

Orquestra de Reis

Líder sindical da Unioeste, o professor
Luiz Fernando Reis assina nota em
que aponta “fraude escandalosa” do TCE
ao apontar gastança com salários na
instituição. Ele sustenta que o custo por
aluno é de R$ 2,5 mil, “menos que o gasto
por presidiário”. Reis vê “orquestração” do
Iguaçu para destruir as universidades.
Nota na íntegra em www.pitoco.com.br

Espiga alada

A operação frango da Diplomata lucrou
mais de R$ 10 milhões nos primeiros cinco
meses do ano. Dólar alto pela temeridade
política e o preço do milho no volume
morto deram fôlego ao setor. E como o
frango nada mais é que uma espiga de
milho com penas, bico e asas, os credores
da Diplomata enxergam algo mais que um
voo de galinha na retomada.

Norte da fortuna

Vôo do urubu

Duas perguntas

O empresário Vidal Boaretto
está muito feliz com o investimento nas franjas da cidade, na
região do Riviera.
Já se conhecia o potencial dele
na Beverly Hills do Oeste, no condomínio de luxo de Boa Vista da
Aparecida.
Agora sabe-se também que Boaretto transita bem na turma do
Minha Casa, Minha Vida.
No feirão de imóveis da Caixa,
o empresário hoje radicado na capital vendeu mais de 100 apartamentos na planta, do residencial
Amazonas.
Além da mini-cidade edificada
na periferia Norte, Boareto tem
planos de erigir cerca de 800
apartamentos na área.
Já o sobrinho do Vidal, Rafael
Boaretto está nos acabamentos
do edifício construído para locação, na Avenida Tancredo Neves,
e que irá abrigar a Justiça Federal
já em agosto.

Há muita gente de olho em episódio que irá marcar o Congresso
Nacional, na terceira ou quarta semana do presente mês.

Gazeta do Povo - O senhor
ainda permanece ligado ao PT?
Osmar Dias - Não, eu não
tenho mantido contato, inclusive
porque eu nunca pertenci ao PT,
há uma confusão das pessoas...
Gazeta - Houve uma aliança...
Osmar - Eu tive uma aliança
sim com o PT, em 2010, apoiando
um projeto. Tem gente que nega
o passado, eu não nego. Mas não
apoiei esses desmandos que ocorreram... O projeto que eu apoiava
a maioria apoiou também, tanto
que a Dilma ganhou duas vezes...

Pensata
Não vemos as coisas como são.
Vemos as coisas como somos”
(Anaïs Nin,
romancista francesa)

Os deputados terão que ir, um
a um, ao microfone – com transmissão ao vivo para audiência
cheia no Brasil inteiro – e dizer
se aceitam abrir processo contra
Temer.
O voto é aberto e nominal. Hermes Parcianello, Giacobo,
Roman, Kaefer e Padovani,
terão que reunir coragem suficiente para ir ao microfone e dizer “sim” ao presidente que soma
93% de rejeição.
O desgaste é inevitável e já faz
assanhar pré-candidatos a federal
desprovidos de mandatos, crentes
que o voto no “Mordomo” poderá
ser a pá de cal na carreira dos deputados oestinos.

Pitocas
Emilio Fernando Martini
aguarda uma ligação telefônica ou
um prosaico “zap” do deputado Alfredo Kaefer.

Abraços

Leonaldo e Fabíola Paranhos
em obras. Eles iniciaram a construção da sonhada casa própria no Residencial Treviso.

Para os assinantes Wilson Fistarol, Benjamim Misturini, Antonio
Gomes, Jorge Santello, Gevanilson
Gomes, Luiz Antonio Langer,
Valcir José Correia, Robson Macanhão e Dimer Webber.

A doação de lotes de mercadorias apreendidas pela Receita Federal para a Secretaria Municipal
de Educação está dependendo apenas de uma visita do prefeito ao
delegado Paulo Bini.
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Por um planeta +

Grato

Valorize a vida!
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O número
11,6 mil é o número de filiados ao partido Novo no fechamento do mês de junho. Cada filiado
paga entre R$ 28 e R$ 300 mensais. O Novo não aceita o fundo
partidário, bancado com dinheiro
dos pagadores de impostos.

Agenda
A campanha McDia Feliz 2017
será lançada na próxima segunda-feira. E o Sicoob Credicapital,
parceiro do evento, espera repetir
o desempenho da edição anterior,
quando vendeu 1,8 mil big macs.
A rede Estrela de farmácias
inaugura, segunda-feira, a 17ª loja.
Será na rua Jacarezinho.
O facilitador Paulo Jascowiak
promove o curso de iniciação ao
coaching em Cascavel. Será em 29
e 30 de julho. Informe-se no 999548219.
O curso com Fauze Kfouri será
no Clube Comercial de 11 a 14 de julho. Informações no 99937-4408.

The end
Discordar de um lado, não
significa aderir a outro.

