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O milhão do feijão
Dentista oferece kit de alimentação por R$ 250 e pergunta: conhece três pessoas que comem arroz com feijão?
Você faz um cadastro, compra R$ 250 em
alimentos, recebe em sua residência um kit
com óleo de soja, arroz, feijão, café, entre
outros itens básicos. As marcas não são
ruins: Zaeli, Itamarati, Toddy, Club Social,
Dona Benta, Aurora...
Se você convencer outras dez pessoas
a fazer o mesmo, o seu kit sairá de graça.
Você formou uma rede de consumidores. E
pode, segundo os mentores do San Foods,
até faturar algum com isso.
Os ganhos, segundo eles, podem começar
pelo kit no 0800, até R$ 1,1 milhão/mês,
se você incorporar alguns milhares de comedores de feijão em sua rede. Promete-se
também carros de luxo, passeio de cruzeiro
e mansões milionárias.
Mas como o feijão seu de cada dia pode
se transformar no milhão? Como acreditar
que isso é possível depois que um milhão de
pessoas foram lesadas pelo TelexFree, BBom
e outros golpes denominados “pirâmides
financeiras”?
Primeiro é preciso identificar o semeador
de feijões. É um dentista, justamente aquele profissional que pode, acidentalmente,

encontrar uma casca de feijão no seu dente.
Sandro San é mais conhecido pelas 50 clínicas odontológicas da rede OdontoSan.
Ele é o presidente e garoto propaganda
da San Foods, aparece em todas as fotos e
vídeos propagados em redes sociais, principal instrumento de divulgação. Das duas
uma: ou o rapaz é muito bem resolvido em
sua auto-estima, ou se garante na operação,
colocando seu nome e sua cara no negócio.
Em Toledo, onde já há 409 seguidores
em uma página do Facebook, a iniciativa
estabeleceu uma base física: um centro de

Ele falou

Editorial
Mal iniciada, a obra que fará uma
ligação por ciclovia de Cascavel à
Foz do Iguaçu já foi vandalizada
na zona rural, perto da praça de
pedágio. Esses brasileiros que roubaram as estruturas de madeira
não usam a rede social para espinafrar os políticos e pregar mudanças. Ou usam? Como alguém
já disse, não existem governantes
propensos à corrupção se não
houver uma sociedade igualmente
propensa. O melhor do Brasil é o
brasileiro?

distribuição. A inauguração foi no último dia
23. É pirâmide? Você pode ser lesado, como
um milhão de pessoas foram no TelexFree
e BBom, golpes que movimentaram R$ 2
bilhões?
O Pitoco ouviu um especialista em sistemas multinível. Para ficar mais à vontade,
pediu para manter o nome em sigilo. Ele
entende que o San Foods pode prosperar
“se tiver capacidade de compra e logística,
e um programa gerencial (software) extremamente confiável”
Para o especialista, a operação pode ser
viabilizada já que há um produto (o kit) que
distribuiu um percentual sobre o lucro da
venda. Ele, porém, embora convidado, não
ingressou no negócio, alegando que precisa
conhecer melhor a operação.
Bem, o TelexFree era um rastreador para
veículos. O Bbom era postagem em rede
social. Não se come rastreador nem postagem. Se tudo der errado com a promessa de
transformar o feijão em milhão, pode-se pelo
menos comer o estoque, em rasa adaptação
daquela infame piada do cara que montou
uma boate.

“O fato de que muitos políticos de sucesso
sejam mentirosos não é exclusivamente
um reflexo da classe política, é também um
reflexo do eleitorado. Quando as pessoas
querem o impossível, somente mentirosos
podem satisfazê-las”
(Thomas Sowell)

Falou & disse
“Temos que fazer o Brasil renascer das
urnas melhorando a qualidade dos
representantes”
(deputado Fernando Giacobo,
em raciocínio de elevado risco)

Aqui e lá
Máquinas e homens já se movimentam
na região da Tancredo Neves, pertinho do
Fórum. E não é obra do PDI. Trata-se da
nova loja do Irani Supermercados, distando 300 metros do Super Beal. Os irmãos
Pegoraro não param por aí. Um discreto
plano de expansão regional pode começar
pela vizinha Toledo.
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Carta do leitor

O novo supermercado Irani,
na Tancredo Neves, será o maior
da cidade em área construída:
19.136 metros quadrados.

O Ibope divulgou, ontem, sua
mais recente pesquisa eleitoral. Os números parecem ter
congelado. Sem Lula, o páreo
se transforma em um duelo de
nanicos, em que ninguém consegue superar os 20% de intenções de votos.

“Meu repúdio às contraditórias decisões de nosso STF,
reduto de ministros apadrinhados pelos próprios réus
que abalam a confiança do
cidadão. Corte suprema legislando, desgastada, dividida,
posições antagônicas num embate de interesses. Uma vergonha !”

Os pastores de Edir Macedo
não irão mais passar a sacolinha
no antigo Cine Delfim. A igreja
estará em novo endereço em
breve, no outro lado da Avenida
Brasil, algumas quadras abaixo.
No novo imóvel, Macedo vai
pagar R$ 35 mil de aluguel,
quase a metade do que devotava mensalmente a família Scanagatta na 7 de setembro com
Brasil.
Ibrahim Fayad completou
80 anos na última quinta-feira.
Parte da celebração será neste
sábado, quando a família inaugura o laticínio na fazenda modelo de produção de leite, Star
Milk.
Emerge na Rua Vitória, esquina com o Rondon, o Conceito
Executive, torre de oito andares
com 33 salas comerciais edificada pelos irmãos Oscar e Marcelo Beck de Souza.

Deu no zap
“Se o árbitro de vídeo existisse
desde os anos 80, o Corinthians
seria apenas um capítulo bíblico.”

O seu cartão de benefícios.
benefí
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Bolsonaro tem 17%, Marina
13, Ciro 8, Geraldo 6 e Alvaro
3. “Líder” mesmo na pesquisa
está o quesito “nulo e branco”,
com 33% do eleitorado, um em
cada três brasileiros, a maioria,
órfãos do lulismo.
Os mais rejeitados são: Bolsonaro (32%) e Lula (31). Geraldo
tem 22% de rejeição e Marina
18. A pesquisa coletou 2 mil intenções de votos entre 21 e 24
de junho em 128 municípios. O
registro no TSE levou o número
BR-02265/2018 com margem
de erro de 2%.

(Ignez Luzzi,
advogada, sobre os “soltinhos” ministros do STF)
“Oportuna e objetiva a abordagem sobre o reajuste dos
servidores municipais. Que ela
possa contribuir para que a
opinião pública entenda melhor
o assunto e sua repercussão nos
cofres públicos, mesmo quando
se trate de um percentual de
reajuste aparentemente inofensivo economicamente. Sábias e

verdadeiras as palavras do ex-prefeito Salazar Barreiros...”
(Marcos Teixeira,
empresário)
“Gostei demais da última revista que adotas o nome, bem
adequado, eletrodólares. Há
anos eu reclamo o absurdo
dos recursos públicos colocados nesses municípios. Não sei
como ainda aumentaram a
transferência para 65% tirando dos estados, como o Paraná.
Não sei como os senadores que
representam os estados permitiram tal benefício. Tiraram de
milhões de habitantes estaduais, para transferir para milhares. No estado seria muito
melhor aproveitado.
(Nelson Barenho,
corretor de imóveis)

Uma pergunta
Revista Veja - Como começou esse processo?
Sergio Côrtes (médico, ex-secretário de Cabral no Rio de Janeiro) – Primeiro fui me acostumando a certos luxos. Uma viagem
aqui, um vinho ali. Na medicina mesmo, esse processo é muito
forte. Os laboratórios pagam suas despesas de viagem. Ninguém
diz que é para que sejam indicados remédios. Mas é. Estão comprando você. O mesmo acontece na área pública. No governo,
entendi logo como ia ser o jogo na viagem em que celebramos
a vitória do Cabral. Ali conheci os empresários que ajudaram na
campanha, pessoal da Odebrecht, da Andrade Gutierrez... Estive
com o mecanismo frente a frente e não resisti.

45 3038-2255
nutricard.com.br

Aquele abraço
Para os assinantes Bruno
Radunz, Manoel Marcio
Chaves, Itamar Antonio
Taffarel, Rogério Erthal,
Welton Fogaça, Ricardo
Prestes Mion, Alcione Popenga, Cleber Giusti, Ilmo
Werle Welter e Cezar Dondoni.
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Coruputuba, Pindamonhangaba

Vanderlei Faria

Queridinho da Avenida Paulista, Alckmin precisa combinar com os russos

TODO MUNDO
DE CARRO
ZERO E VOCÊ
NADA.

máticas sensíveis para a região,
agronegócio, segurança pública
com base em uma diplomacia
mais pró-ativa com países produtores de drogas (Paraguai,
Colômbia e Bolívia).
Não citou diretamente o oponente que lhe subtrai votos conservadores em São Paulo e Centro Sul, Bolsonaro, mas havia
alguém escalado para bater no
“milico”. “Se o cara fosse bom
mesmo, não era capitão, e sim
general do Exército”, discursou
o soldado raso Valdir Rossoni, em uma tirada de Recruta
Zero.
VITRINES - Ao fim de sua
exposição na sede da Amop, Alckmin mostrou números de seu
governo em São Paulo. Afora o
notável equilíbrio fiscal em tempos de quebradeira geral, ele
enfatizou a queda consistente
no número de homicídios. São
Paulo é o estado mais seguro do
Brasil, e lidera o ranking dos
estados, com menos de oito assassinatos para cada 100 mil habitantes.
Sergipe, o mais violento, tem
mais de 60 homicídios por 100
mil. No Brasil o índice é de 30
assassinatos e no Paraná são 20

Alckmin em
Cascavel:
caçando votos
centristas

homicídios para cada 100 mil
moradores.
BICO CURTO - No mesmo
dia da visita a Cascavel, o tucano
era agraciado com 6% das intenções de voto na pesquisa CNI/
Ibope. E foi provocado sobre
o assunto pelo jornalista José
Roberto, da rádio Colméia.
“Tem duas categorias de pessoas ansiosas, uma são os políticos, outra são os jornalistas. A
eleição no Brasil só começa depois da parada militar de 7 de
setembro”, despistou o tucano.
Sim, embora tenha aparentemente conquistado aquela
plateia de prefeitos e agronegociantes reunidos na Amop com

o vasto conhecimento adquirido
ao longo de quatro mandatos a
frente da locomotiva do Brasil,
ainda falta ao Geraldo combinar
com os russos...
Em tempo: Ele encerrou a
palestra de forma bem humorada, versando sobre um revés que
obteve na campanha eleitoral
para prefeito de Pindamonhagaba, sua cidade natal, no interior
de São Paulo. A ocorrência foi
no distrito industrial de Coruputuba. Todo mundo na Amop
riu da narrativa, reação ainda
insuficiente para engajar os votos centristas localizados para
além dos engravatados da Avenida Paulista.

FORD KA SEDAN 2018
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No trânsito, a vida vem primeiro.

A eleição deste ano vai ser
assim: Quando (e se) Geraldo
Alckmin reagir nas pesquisas,
o dólar cai e a bolsa sobe. Os tais
“mercados” enxergam no tucano um porto seguro. Se Ciro ou
Jair crescem, o dólar sobe e a
bolsa cai. Os mercados têm ojeriza aos extremos.
Leitura da extrema direita desbaratada para este fenômeno:
“Alckmin é do PSDB, portanto,
comunista”. Análise da extrema
esquerda: “Os mercados, portanto, os banqueiros, preferem
ele, portanto, é o candidato das
elites”. Leitura dos tucanos: Geraldo é o cara que dará confiança para os investidores tirarem
o dinheiro debaixo do colchão
para gerar empregos e renda.
Procurando um encaixe entre um estereótipo e outro, o
ex-governador paulista esteve
em Cascavel, na última quinta-feira. Veio para lançar aqui, na
capital paranaense do agronegócio, o plano nacional para o
setor. Trouxe a tiracolo o reputado economista José Roberto
Mendonça de Barros.
Acompanhado do ex-governador Beto Richa e outros menos
votados, Alckmin abordou te-

AGORA PODE CONTAR
COM A FORD.

• Porta-malas com capacidade de 445L
• Sistema de partida eletrônica a frio - Ford Easy-Start • My Connection com comandos de voz
• Direção elétrica • Ar-condicionado • Bluetooth® • Entradas USB e Compartimento para celular - My Ford Dock
• Motor 1.0L TiVCT com 85 cv e Nota A em economia de combustível (Conpet/Inmetro)
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Parcelas de

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 15/07/2018. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 11/06/2018 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
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válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.

ENSAIO

Os mercenários
Obtivemos a tabela de compra e venda de políticos em Cascavel
Era um dia qualquer da Cascavel dos anos 90. O PT era
oposição. Se não me engano, só
tinha um deputado no Paraná,
Pedro Tonelli, apicultor de Capanema.

de várias correntes. Algumas
agiam quase como pequenos
partidos dentro do partido. O
pessoal desfiliado em massa
pertencia à Democracia Socialista (DS).

Presenciei a cena, eu era dirigente da sigla, da qual fui
primeiro suplente de vereador.
Na reunião do conselho deliberativo - em uma das espartanas
casas de madeira que sediaram
o partido nos tempos pré-Odebrecht - formou-se uma fila de
uns dez militantes.

A saída dos Reis e outros vinha acompanhada de uma explicação: “o PT virou mais um
partido, foi devorado pela luta
institucional, voltou-se para os
gabinetes, para a eleição de deputados, prefeitos... enfim, foi
devorado pelo sistema que um
dia combateu”.

A frente do grupo estava o
líder estudantil trotskista Luiz
Fernando Reis, hoje professor
universitário e líder sindical
na Unioeste. Lembro da irmã
dele, Solange, agora docente da
Unioeste, chorando naquele ato
de desfiliação.

O monstro do sistema, agora
batizado de “mecanismo” pelo
cineasta, engoliu de fato as boas
intenções, como agora todos sabemos. Com algumas ligações
telefônicas, esta semana, constatei que o mecanismo permanece voraz, insaciável.

Estavam ali também o Alfredo Carvalho e um militante que
apelidamos de Convergência
Socialista, uma ala radicalizada
do PT, que depois se abrigou no
PCO, ou PSOL ou PSTU, qualquer coisa assim.

Uma fonte que está no centro
das negociações políticas em
Cascavel me passou a tabela.
Apoio de vereador cascavelense
para deputado está tabelado em
R$ 30 mil. Apoio de estadual
para federal, até R$ 200 mil.

O PT era um guarda-chuva

Prefeitos pedem em torno de

R$ 50 mil, conforme o tamanho
do rebanho a ser tocado para
fulano ou beltrano. Lideranças
intermediárias, pastores, líderes comunitários também se
oferecem na prateleira eleitoral
(não todos).
E quem eles estão vendendo?
A si? Não. Estão vendendo seus
liderados, que se transformam
em carne fresca na jaula de
leões do mecanismo.
Talvez por essa razão aquela
turminha de sonhadores, utópicos, que aspiravam a política
ideológica, da campanha voluntária, norteada por uma causa,
tenha se enfileirado naquela
tarde dos anos 90 em Cascavel.
Os utópicos partiram. Ficaram
os mercenários. O mecanismo é
imortal, imoral, atemporal.
Em tempo: nem todos os
vereadores, prefeitos, lideranças estão a venda no mercado
eleitoral. Toda generalização é
banal. Mas o dinheiro continua
tão forte como sempre, capaz
inclusive, como dizia o exagerado Nelson Rodrigues, de
comprar até amor verdadeiro.

