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Tem boi no atestado
Sassá quis resolver por decreto, mas amarelou...
Viralizou na internet a imagem captada em
uma unidade de saúde de Sorocaba, interior
de São Paulo, em que um boi fez dona “Maria
das Dores”, mulher que aguardava atendimento, correr desesperada pelos corredores.
O chifrudo estava dentro da unidade,
assustado. Como tudo vira piada, alguém
acrescentou um áudio ao vídeo, dizendo que
o boi era o novo perito do INSS. Quem não
conseguisse correr de medo, era por que
realmente podia ser “encostado”.
O tema perícia voltou ao noticiário esta semana, quando o folclórico Sassá, prefeito de
Nova Prata do Iguaçu, na divisa do Sudoeste
com o Oeste do Paraná, irado com o número
de atestados na secretaria de Educação do
município, baixou um decreto insólito.
Pela decisão, o servidor que apresentasse
atestado teria que pagar o substituto ou teria a falta descontada. Nem precisa dizer da
reação. Sassá quase foi linchado, amarelou,
e voltou atrás na decisão.
Embora o teor do decreto realmente configure uma pataquada jurídica no país dos
muitos direitos e poucos deveres, o prefeito

amarelão do Sudoeste apenas expressou a
indignação de muitos gestores públicos com
o abuso dos atestados. “Te mostro aqui o
número de gente que não trabalha e leva
um atestadinho”, disse Sassá, antes de trocar
de cor. Outro que quase apanhou da corporação foi Valdir Rossoni, braço direito do
governador, quando pôs a mão no enxame
de abelhas
“O governo teria que fazer uma campanha para os pais fazer (sic) esse monitoramento de faltas e denunciar na Secretaria
de educação. Muitos diretores acobertam
as faltas de professores. Espero que venham
mais medidas para acabar com a folga de
professores que não trabalham e pegam
atestado ano inteiro”, postou Rossoni.
Fernanda Richa, a mulher do homem,
disse que alguns professores “ganham muito e trabalham pouco”. Na capital, entre
outubro de 2014 e setembro de 2015, foram
apresentados 11,2 mil atestados médicos para
acompanhamento de dependentes.
Cascavel não é diferente. O número de
atestados do funcionalismo estava na casa

Doutor folgado

Editorial
Seguramente a maioria dos
servidores públicos, dotada de
aptidão para servir, vocacionados
para atender, repudia a indústria
de atestados médicos. E certamente
deve reagir energicamente contra
a atitude daqueles que maculam a
imagem da categoria. É como um
jogo de futebol. Se o lateral direito
estaciona na sombra do eucalipto, o
volante da camisa 5 terá que correr
pelos dois para fazer a cobertura.
Ah, espera aí: Fernanda, Sassá,
Rossoni têm moral para puxar
orelha de professor gazeteiro? Há
controvérsia...

de 2.300 por mês. Em 2009, percebeu-se que
tinha boi na linha. E as folgas sob suspeição
passaram a ser periciadas por um médico
contratado especificamente para farejar
atestados frios.
Resultado: o número de licenças médicas
caiu 25%, de um dia para outro. Reza a lenda que tem médico vendendo atestado em
Cascavel por R$ 30. Cada dia de folga que se
acrescenta, o valor cresce R$ 20. Exemplo,
para três dias de atestado, os 30 de entrada
mais duas de 20, totalizando R$ 70 no bolso
do jaleco branco.
Só pode ser lenda. Ninguém pode imaginar que um médico, em regra graduado
com as mensalidades da faculdade bancadas
pelos pagadores de impostos, utilizaria a fé
pública que lhe é conferida para fraudar um
atestado. Mas também ninguém imaginava
um boi dando corridão na “Maria das Dores”
no posto de saúde...
Em tempo: em uma rede de supermercados de Cascavel, o sujeito é sumariamente
demitido na apresentação do segundo atestado médico. A vida na privada não é fácil...

Mês passado, determinado servidor
público de Cascavel sofreu um corte na
mão. O médico deu generosos três dias
de atestado. O caso foi para o perito dos
recursos humanos. Constatou-se que o
ferimento era apenas um arranhão. E que
um prosaico band-aid deu conta do recado.
A folga foi reduzida de três para um dia.

Falou & disse
“Meu deus, que absurdo!
A partir de agora dois adultos
poderão negociar entre si e acordar
seus interesses em comum!
Que monstruosidade”
(Internauta no Twitter,
satirizando as críticas a reforma trabalhista)

Troca-troca
No banco de apostas de alguns dos sujeitos
mais bem informados da Assembleia
Legislativa do Paraná, a “bancada de
Cascavel” na casa cai – na perspectiva
menos ruim – de quatro para dois em
2018. Na mais pessimista, apenas um será
reeleito. A bancada federal, pelas mesmas
análises, também deverá encolher.

Surpresinha...
A reunião do prefeito Paranhos com a equipe de transporte
coletivo – incluindo os concessionários – no meio da semana, foi
pontuada de surpresas.
A principal delas ficou por conta
da largura das baias, aquele recuo
nos novos “pontões” de ônibus.
A Cettrans ainda fará o teste
prático, mas suspeita-se que o
ônibus da linha direta – aquele
que não para – não poderá utilizar a canaleta exclusiva quando
houver outro embarcando e desembarcando gente nos pontões.
Se confirmadas as piores expectativas, será o caos na Avenida Brasil, pois ou a linha direta
espera na fila da canaleta, ou os
coletivos passarão a ocupar duas
faixas da via.

Aquele abraço
Para os assinantes Vinicius Deitos, Raulino Martignago, Rodrigo
Lengler e Victor, Mafarlani da
Cruz Correa, Vanderli Antonio da
Silva, Ana Delia Barreto, Jaqueline e Leandro da Brik Bom.

Em tempo: Paranhos não abre
mão de incorporar ônibus elétricos a frota. E exigiu da equipe e
permissionárias uma equação que
atenda, mesmo que parcialmente
em um primeiro momento, a mobilidade limpa, sem fumaça e barulho.

Show pirotécnico
Ao anunciar para o dia 5 de
agosto a inauguração da Havan
de número 100, em Rio Branco, no Acre, Luciano Hang
dobrou a aposta: disse que irá
inaugurar mais 100 mega-lojas
nos próximos 60 meses. E noticiou a data em que irá abrir as
portas da nova loja de Cascavel:
outubro desde ano.
A propósito, sem medo de
perder clientes petistas, Hang
queimou nove minutos de fogos
em sua residência, na cidade de
Brusque, ao saber que Moro
havia condenado Lula.

Prato frio

Pitocas

Sob nova direção, o jornal “O
Paraná” trouxe, na última terça-feira, com direito a chamada de
capa, a pesquisa que mostra a
impopularidade do governador.
Citando o Instituto Paraná Pesquisas, o periódico diz: “mais da
metade dos paranaenses desaprovam gestão Beto Richa”.

Entre os agraciados com a honraria “Guerreiros do Comércio”,
a ser entregue nesta sexta-feira
em Curitiba, estão os empresários
cascavelenses Elthon Notoya e
Agostinho Bacarin.

O instituto ouviu 2,2 mil eleitores entre 2 e 5 de julho. 57% desaprovam o tucano. Porém, os 38%
que declaram aprovar Beto, podem lhe assegurar oito anos de
mandato no Senado, dada a fragilidade dos virtuais oponentes.
E Beto já esteve pior. Na pesquisa anterior, 63% o rejeitavam.
A propósito, a mesma pesquisa tirou a temperatura do eleitor
na disputa para as duas cadeiras
no Senado. Com quase 30% das
intenções de votos, o procurador
da República Deltan Dallagnol
seria eleito. Ele tem negado pretensões eleitorais.

Deu no zap
Dependendo do próximo presidente não haverá passagem de faixa presidencial , mas troca de tornozeleira eletrônica.

O seu cartão de benefícios.
benefí
fíícios
i

Integrantes do Partido Novo
vão as ruas domingo, inclusive
em Cascavel, para refutar o aumento do fundo eleitoral. A sigla é contra dinheiro público em
campanha ou conta de partido.
Senador Alvaro Dias desapontou muitos de seus eleitores
ao votar contra a reforma trabalhista.
Lideranças oestinas de olho
na suposta venda da Ferroeste.
Elas tem outros planos para a
ferrovia, como descreverá Dilvo Grolli nas páginas amarelas
da versão revista do Pitoco, que
circula no próximo dia 21.

The end
Fim de carreira nostálgico do
Geddel. Usar a influência que
lhe restou para furar a fila da
tornozeleira...
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