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Richa vai ao ataque
Nas cordas, contagem regressiva acionada, ex-governador tenta evitar nocaute socando Requião
O ex-governador Beto Richa “apanhou”
muito desde que passou as chaves do Iguaçu
para Dona Cida, em abril. Não necessariamente nesta ordem, ele recebeu golpes
na linha de cintura (e ocasionalmente mais
embaixo) da Operação Quadro Negro, do
“rolo” que levou em cana o diretor do DER e
com o elevador de processos do STF, que fez
descer até o gabinete do juiz Sérgio Moro
denúncia contra ele, Richa, agora desprovido
do foro privilegiado.
Mas o direto na ponta do queixo veio da
gravação em que seu ex-chefe de gabinete,
ex-secretário de Comunicação, ex-tudo,
Deonilson Roldo, surge direcionando uma
PPP bilionária para a Odebrecht. Enquanto
Richa cambaleava no ringue sob contagem
regressiva, seu inimigo figadal Roberto
Requião, se divertia no Twitter.
“Reafirmo que sou absolutamente contrário a prisão preventiva de Beto Richa. A ele
deve ser dado o direito à ampla defesa e só
deverá ser preso, se condenado, após trânsito em julgado de sua sentença”, ironizou
o emedebista.
Segundos antes do final da regressiva,
Richa levantou-se da lona que acabara de

Richa na
Gazeta
do Povo:
dedo sujo

beijar, agarrou-se nas cordas, e veio para
o ataque. Foi na última quarta-feira, em
entrevista para a “Gazeta do Povo”. O ex-governador disse que Maurício Fanini,
amigo pessoal encrencado na Quadro Negro,
traiu sua confiança. “Foi investigado, demitido e preso no meu governo”.
Disse que o delator do caso é “malandro e
golpista, não se pode dar fé pública a criminoso”. E foi para cima de Requião. Recordou
o armário forrado de dólares de um parente
do emedebista, das obras que ele subtraiu
da BR 277 aqui no Oeste e da delação do

Pensata

Editorial
Richa odeia Requião de morte. E a
recíproca é verdadeira. O ódio do
menino Beto começou lá atrás, quando
Requião minou uma candidatura do
velho Richa, lhe atribuindo uma aposentadoria imoral. Os ressentimentos
cultivados pelas famílias “quatrocentonas” que aqui estabeleceram sua capitania hereditária, parece próxima de
se esgotar. Requião ficou a pouco mais
de 1% da derrota eleitoral na última
disputa que enfrentou. Richa é aconselhado a adotar uma saída estilo Gleisi,
do Senado para deputado federal. Para
quem já incluiu o Palácio no Planalto
em seus planos, a câmara baixa parece
um cenário meio deprimente...

petroleiro Sérgio Machado com grana do
“Petrolão” para senadores do PMDB, entre
eles, Requião.
Por fim, desafiou Requião para um debate
de comparação de governos. “Da outra vez
ele tremeu no debate. Não aceito que aponte
seu dedo sujo na minha cara”, disse Richa.
Ainda sangrando no supercílio no “rolo” do
Roldo, Richa acusou o golpe. Tanto assim,
que foi evasivo no julgamento do ex-tudo,
quando apertado pela “Gazeta”. Não quis
julgar o amigo. “O Deonilson pediu um
tempo para me apresentar as explicações.
Confesso que não gostei da gravação”, avaliou carinhosamente.
Desafiado reage - Para seus 177 mil seguidores no Facebook, Requião postou um
vídeo sobre o desafio: “Não é comigo que o
Richa tem que conversar. A conversa dele
agora é com a Polícia Federal, o Ministério
Público e o Judiciário”, disse.
Vendo a briga de longe, um internauta
postou na área de comentários no perfil de
Requião: “Vão se encontrar na cadeia”. Após
esse soco no estômago, seria o caso de abrir a
contagem regressiva novamente para ambos
os contendores?

“Aplaudir um político porque ele fez uma
obra pública é o mesmo que aplaudir um
caixa eletrônico quando ele lhe entrega o
seu próprio dinheiro”
(Reflexão para os puxadores de aplausos
na recente visita da governadora a Cascavel. Até a própria ficou constrangida com o
puxa-saquismo explícito)

Falou & disse
“Você no Iguaçu, eu no Tibagi”
(Leones Dall’Agnoll, principal assessor da então
ministra Gleisi, apontando rota de fuga para outro
assessor após operação da PF que apura desvio de
R$ 100 milhões do Ministério do Planejamento)

Filho do Jango
Encontro político agendado para este sábado na Univel trará outro presidenciável.
Ninguém menos que João Vicente Goulart, filho do ex-presidente da República de
mesmo nome. O encontro organizado pelo
deputado Pacheco também terá a presença da trinca que disputa o Iguaçu: Osmar
Dias, Ratinho Jr e Cida Borghetti.
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Rocha, o Bolsonaro Nutella
Dono da Riachuello e presidenciável esteve em Cascavel; Empresário ataca “estado parasitário e aristocrático”
Nutella ou raiz? Flávio Rocha, o dono da Riachuello é um
Jair Bolsonaro mais polido.
Se aproxima muito do perfil do
militar da reserva no que diz respeito ao conservadorismo nos
costumes. Embora o rótulo seja
semelhante, Rocha procura se
distinguir no conteúdo.
Na palestra que fez na Acic na
última quarta-feira, o empresário tocou música nos ouvidos
conservadores quando atacou o
que chama de “complô das Ongs
de fachada contra a expansão do
agronegócio”, a “subserviência
ao politicamente correto” e o
“estado marxista na economia”.
Treinado para frases de efeito,
Rocha disse que Karl Marx, o
teórico do socialismo, está sepultado a mil metros de profundidade, junto com 70 experiências de comunismo adotadas no
planeta e que fracassaram.
Para Rocha – embora respire
por aparelhos – ainda sobrevive
o marxismo cultural, definido
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Rocha, da
Riachuelo:
briga de
foice na
porção
direita do
campo

por ele como “bagunçar para
governar, atacando valores da
família, da Justiça, instituições
e a polícia”.
Encouraçado Titanic - Provocado pelo Pitoco a produzir
uma clara distinção entre sua
candidatura e a de Bolsonaro,
Flávio Rocha colocou algumas
divisórias. Disse que o desapreço do “milico” à democracia é
perigoso, pois não há um único
país desenvolvido no mundo
ocidental governado por ditaduras. E citou a suposta fragilidade do concorrente no planto

econômico.
Para Rocha, Bolsonaro precisa
dizer com clareza se terá condições de conduzir a economia.
“Qualquer candidato que não
esteja disposto a dar o calote
eleitoral, precisa dizer claramente como irá conduzir as reformas. Três quartos do déficit
da União vêm da Previdência. É
preciso dizer que (e como) a Previdência será reformada”, disse.
Por fim, o pré-candidato lançou dúvidas sobre a conversão
liberal de Bolsonaro. “Mais liberdade econômica e menos estado na economia”, bradou.
Por fim, o empresário tentou
demonstrar conhecimentos no
plano internacional. Disse que
Macron, o outsider que venceu as eleições presidenciais na
França com larga margem, é
direita na economia e esquerda
nos costumes. E que Bolsonaro
seria um Macron com sinais
trocados, uma mescla com Ma-

rine Le Pen, a candidata nacionalista e estatizante derrotada na eleição francesa.
Para Flávio Rocha, Bolsonaro é um iceberg, aquela pedra
de gelo que furou o casco do
Titanic. “Foi fácil para a extrema direita brasileira obter
votos conservadores batendo
em cima de valores que estão
órfãos na política, como a família. Mas isto não basta, eles
não têm nenhuma credibilidade econômica”, cutucou.
Como se percebe, na escalação dos presidenciáveis para a
Copa das Urnas, haverá caneladas e duras peleias na ponta direita: Jair raiz x Rocha Nutella.
Em tempo: Rocha estava
acompanhado do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus,
Aroldo Martins. O “apóstolo” de Edir Macedo vai tentar
uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PRB, sigla de Rocha, controlada pela seita evangélica mais controversa do País.

Gebran, o durão

Uma pergunta
Moro atuaram profissionalmente aqui. E o “apartamento meu
que não é meu”, foi a leilão pela
Marangoni Leilões, empresa do
cascavelense Afonso Marangoni.
Ao receber 5% do valor do arremate, algo como R$ 110 mil
brutos, o leiloeiro - que gerenciou a Sanepar em Cascavel –
soma-se aos caras que mais ganharam dinheiro na Lava Jato:
os advogados criminalistas do
Rio, Brasília e Curitiba.

O desembargador João Pedro Gebran Neto estará em
Cascavel no próximo dia 28.
Ele foi o relator do processo
que não apenas condenou o ex-presidente Lula no Tribunal
de Porto Alegre, como também
aumentou a pena. Foi esta decisão que sujou a ficha do petista,
impedindo-o de disputar a eleição deste ano, e que culminou
na prisão do ex-presidente.
Gebran é considerado linha
dura, ou “coração de pedra”,
para usar um termo mais recente. Segundo a revista “Veja”, ao
traçar um perfil deste paranaense que atuou em Cascavel, “Sergio Moro ainda tem um coração
bom, por que eventualmente
concede algum habeas-corpus.
Gebran não.”
O desembargador vai palestrar na Univel. A ministra
Carmen Lúcia, presidente do
Supremo, também havia confirmado, mas cancelou a presença.

Mídia

Para os assinantes Cassio
Lisandro Grossi, Isabel Plaviack Rozetti, Sérgio Ap.
Eleutério, Leo Gaidarji, Kelly
Vanessa Meotti, Antonio Rodrigues Neves, Dionizio Lubave Dadek e Rui Capelão
Cardoso.
Conheça o X Pastel e seu criador na edição revista do Pitoco, que circula na próxima sexta-feira. Na reportagem de capa,
o fragmentado mundo evangélico de Cascavel.

A justiça mandou abrir os gastos da Copel e Sanepar com publicidade. A dúvida é se estoura
o cano primeiro ou se teremos
revelações chocantes.
Nota enviada a imprensa pelo
Sinteoeste exige que o reitor
Cascá divulgue os salários de todos de forma mais transparente.
O sindicato não aceita a fama
de marajás imputada aos seus
filiados. O confronto entre Cascavel e sindicalistas é novidade.
Até ontem, a reitoria era uma
extensão da sede do sindicato.

Leilão do tríplex
A propósito do ex-presidente,
o tríplex foi a leilão. Um lance
inesperado chegou quando faltavam 4 minutos para encerrar
a sessão. O arremate foi pelo
preço mínio, R$ 2,2 milhões.
Outra vez, Cascavel estava
na trajetória de Lula. Gebran e

O jornalista Carlos Moraes já encomendou o fusca azul
69. A viatura será usada em sua
campanha a deputado estadual
pelo PV.

60 MESES
PARA PAGAR
E VOCÊ AÍ
PARADO?

Aquele abraço

Que iguaria é essa?

Agenda
O Hospital de Olhos de
Cascavel amplia investimentos em tecnologia, mas não
descuida da especialização
e atualização de seu quadro
clínico.
Oito de seus 19 oftalmologistas compartilham e discutem inovações com autoridades mundiais, durante o
Congresso Internacional de
Catarata e Refrativa, em SP.
São eles: Selma Miyazaki,
Randal Dacome, Darci Dacome, Andrea Hamamoto,
Daniel Oliveira, Marcela Koehler Crivari, Rodolfo Crivari
e Lícia Deon Weirich.

SOMENTE NA FORD:

60MESES

No trânsito, a vida vem primeiro.

PARA PAGAR

MESES

AGORA PODE CONTAR
COM A FORD.

FORD RANGER 2018
XLS 2.2L CD DIESEL 4X4 MT (CAT. JLA8)

• Motor Duratorq 2.2L (160 cv) • Diferencial traseiro blocante • Rodas de liga leve 17” • Direção elétrica • Câmera de ré
• Sensor de estacionamento traseiro • ISOFIX • Piloto automático • Vidros e retrovisores elétricos • 7 air bags
• Sync Media System com assistência de emergência e AppLink • AdvanceTrac com assistente de partida em rampas e controle automático em descidas

R$

154.490

R$

120.490

DESCONTO DE

R$

34.000

Cascavel: Av. Brasil, 1748 - (45) 3220-8200 • Toledo: Av. Parigot de Souza, 1215 - (45) 3379-7600
Assis Chateaubriand: Av. Tupassi, 1500 - (44) 3528-8950 • Palotina: Av. Pres. Kennedy, 1761 - (44) 3649-0000
Preços e condições de financiamento válidos até 15/06/2018. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 27/03/2018 a partir de 4,18% a.m. e 63,48% a.a, por meio do Programa Ford Credit. Não
abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET
poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente e os custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo
com a UF (não inclusos no valor das parcelas e no cálculo da CET). Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores
válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.
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Diga não, vereador!
Políticos sofrem da síndrome do macaco gordo, o quebra galho do eleitor;
o que o Mazutti e o coronel tem a aprender com Brizola e Confúcio
O ex-governador Leonel de
Moura Brizola usava a expressão “rotundo não!”. Era para enfatizar uma negativa. Era como
se dissesse: de jeito nenhum, em
hipótese nenhuma!
O “não”, mesmo aquele que
nem se configura como “rotundo”, faz falta no mundo da política. Eleito com apoio dos contabilistas de Cascavel, com ótima
votação na classe média, o bom
vereador Sidney Mazutti disse
sim.
Alcançado por ligação telefônica fora de hora (celular bendito, que nunca desliga), o vereador aceitou interceder por
eleitor em apuros. O homem estava encrencado com a Guarda
Municipal (GM), que o flagrou
dirigindo perigosamente.
Então Mazutti ligou para o coronel Novakoski, homem de
ficha limpa na PM, após décadas
de serviços prestados a segurança pública. O militar, comandante da GM, também encontrou dificuldades para dizer não.
Novakoski, segundo acusam
os guardas, intercedeu para
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que o aflito eleitor do Mazutti
não fosse importunado. Os subordinados, desmoralizados e
desautorizados, disseram não.
Não aceitaram a interferência
política.
O caso virou uma representação a desfavor de Mazutti, algo
que evoluiu, na última terça-feira, para uma apuração na
Comissão de Ética da Câmara.
E é da ética que se trata. Possivelmente Mazutti, irá receber
uma pena branda, algo como
uma advertência, a exemplo de
seu colega Damaceno Junior
que havia prometido um emprego público para um correligionário e nomeou uma assessora
fantasma.
Damaceno, a propósito, fará
parte da comissão que inves-

tigará os atos do Mazutti. Os
personagens citados aqui, talvez
movidos pela boa fé, novatos no
meio, precisam aprender outra
lição emanada do vale do sal da
vida pública.
Em política, é preciso prevenir-se mais com os amigos do
que com os inimigos. Até por
que, destes últimos, já sabemos
o que esperar. Amigos pedem
cada coisa...
Em tempo: será que nesse
momento de aperto, o amigo
que colocou o vereador nesta
fria será solidário? Confúcio, o
pensador chinês, é meio cético.
Dizia ele: “Para conhecermos os
amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade”

