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Quem quer dinheiro?
Cida, Ratinho e Osmar são inquiridos a dizer se vão requisitar a aposentadoria especial de governador
citar o benefício. Osmar Dias afirmou
Ex-governadores do Paraná tem direique já mostrou na prática como age
to a uma aposentadoria especial de R$
nestes casos. “Tenho direito a aposen30 mil, vitalícia e hereditária (passa para
tadoria de senador. Não aceitei. Não
o cônjuge, em caso de óbito).
acho que isso seja moral. Com isso,
O Paraná, envolto em bilionários prodeixo de receber cerca de R$ 18 mil
blemas previdenciários, é o estado que
mensais. Sou mais um aposentado do
mais gasta com aposentadoria de ex-governadores, são quase R$ 5 milhões Osmar, Cida e Ratinho inquiridos sobre aposentadoria INSS”, disse Osmar.
Cida Borghetti foi evasiva. Inicialpor ano para pagar dez ex-governadores
mente disse que não entendeu a pergune quatro viúvas.
recebendo quase R$ 70 mil mensais.
Alguns políticos receberam o benefício
“Não abri mão do benefício porque preci- ta. Depois disse que é muito jovem ainda,
com apenas nove meses de serviços presta- so dos recursos para pagar as indenizações “com muita energia”, e que não pensa em
dos na governadoria. Há o caso de uma viúva a quais sou condenado”, disse ele, três anos possibilidade de aposentadoria. Instigada
a ser mais direta na resposta (se vai ou não
que recebe os R$ 30 mil desde 1973.
atrás, para o jornal “O Globo”.
O assunto é candente. Já foi determinante BATATA QUENTE - Com a opinião públi- requisitar a aposentadoria), ela respondeu
em disputa eleitoral dos anos 90, quando ca cada dia mais atenta para os privilégios assim: “tenho muito tempo para trabalhar
José Richa, pai do Beto, foi “acusado” pelo dos políticos em tempos de governos no pelos paranaenses”.
A Secretaria de Comunicação do Governo
então oponente, Roberto Requião, de ser vermelho (apesar da massacrante carga
aposentado como ex-governador.
tributária), o tema aposentadoria de ex- do Paraná, informada da evasiva, e provocada a deixar a resposta mais clara, não
Mais tarde, o próprio Requião requisitou -governador voltou à pauta.
a sinecura. Mais que isso, brigou na Justiça
Por iniciativa do professor José Lemos respondeu a pergunta. Em outra ocasião,
para recebê-la. Em 2014, saiu-se vencedor na (PT), foi reapresentada na Assembleia Le- para a “Gazeta do Povo”, Cida disse que não
disputa judicial e recebeu valores retroativos gislativa a PEC que extingue a aposentadoria havia pensado no assunto ainda. Indepenem um único cheque de R$ 453 mil.
dos ex-governadores. O Pitoco quis saber dente do resultado eleitoral de outubro, ela
Hoje, Requião está entre os dez maiores dos pré-candidatos como se portarão, caso terá direito a aposentadoria integral, mesmo
com apenas nove meses no cargo.
salários da República, já que acumula o tenha direito à aposentadoria especial.
EM TEMPO: O Pitoco questionou tamsalário de senador com o de ex-governador,
Ratinho Junior disse que não irá solibém o ex-governador
Beto Richa, que já
tem o direito de receber. “Não pretendo.
Cabe à imprensa trazer os privilégios
Não tenho idade para
e abusos do mundo da política para
me aposentar”, disse
as páginas. Cabe ao eleitor questionar
ele. A mãe de Beto,
abertamente os candidatos sobre a
Arlete Richa, é uma
temática. O eleitor precisa saber que
das viúvas contemplacada deputado estadual pode nomear
das pelo benefício.
até 23 assessores e estourar quase R$
100 mil com eles mensalmente. Cabe ao
eleitor questionar se o candidato, uma
Entre tantos cargos comissionados no Paço, há indicavez eleito, irá ou não requisitar este
ções de perfil unicamente político. Mas ninguém pode
séquito de comissionados ou pode tra“Vão acabar se
questionar
uma das nomeações recentes, de caráter estribalhar com um gabinete mais enxuto,
manchando de
tamente técnico: Tião da Copel, ex-vereador, trabalhou
já que meia dúzia de auxiliares dariam
batom...”
décadas na Copel. Ele foi nomeado na iluminação pública.
conta da demanda. Pergunte, eleitor!
(Osmar Dias, sobre o duelo de inAlém de profundo conhecedor do assunto, seus 191
Perguntar não ofende...
sultos entre Requião e Beto Richa)
centímetros de extensão dispensam gastos com escadas.

O perfil ideal

RECEITA

Cobra endinheirada
Cascavel é campeã na geração de empregos e tributos
Pelo segundo mês consecutivo, Cascavel foi a campeã paranaense na geração de empregos. A “taça” foi conquistada em
maio, e agora, em junho veio o
bicampeonato. Embora em números absolutos o feito pareça
menor (foram abertas 473 vagas), nenhum outro município,
nem mesmo a capital, apresentou tal desempenho.
Outra façanha veio da Delegacia de Cascavel da Receita
Federal (RF). Embora este quesito reflita mais a pujança regional – são 118 municípios sob os
auspícios da delegacia - é inegável que capital do Oeste está no
epicentro desta região, até por
essa razão o leão estabeleceu residência aqui.
A arrecadação da RF de Cascavel em maio último foi de R$
562 milhões. A frente de Londrina (R$ 443 mi); Maringá (R$
515 mi); Ponta Grossa (R$ 337
mi) e atrás apenas de Curitiba
(R$ 2,3 bi).
Segundo o “tratador” do voraz leão cascavelense, delegado
Paulo Bini, a força da arreca-

Agenda

Provocados a se posicionar sobre a PEC que determina o fim
das aposentadorias de ex-governadores, os deputados com domicílio eleitoral aqui, reagiram
assim: Márcio Pacheco, favorável ao fim. André Bueno
e Adelino, não responderam.
Lemos é coautor do projeto.
A pedido do deputado Alfredo Kaefer, o ministro do TCU,
Vital do Rego deu parecer favorável a investigação de obras
em escolas públicas do Paraná
edificadas com recursos federais. O primeiro alvo são as escolas enquadradas na operação
Quadro Negro.

Ele falou
Paulo Bini, o tratador do leão
voraz

dação local vem do agro, com
ênfase nas receitas bilionárias
das cooperativas da região. Entre os principais municípios na
jurisdição de Cascavel da RF
com musculatura no agronegócio estão Toledo, Palotina, Cafelândia, Pato Branco e Francisco
Beltrão.
Em tempo: Cascavel pulou
de 35º para 9º lugar no ranking
Brasil das cidades inteligentes.

The end
“Brasil e Argentina parecem dois bêbados cambaleantes a
cabecear nos postes. Só que, enquanto a Argentina parece
estar a caminho da economia de mercado, o Brasil parece
estar de volta ao bar”.
(Roberto Campos, economista. A propósito,
pesquisa no país vizinho mostrou que – após a
eliminação precoce na Copa – mais de 80% dos
argentinos estão agora torcendo para o Brasil)
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Pitocas

“Meu vizinho nunca falou comigo. Ficou meu amigo. Quando veio me visitar, apertou
minha mão. Me chamou de irmão. Ao me abraçar, falou da
boa amizade, das dificuldades
do lugar. Falou de renovação.
E, de coração, tentou me agradar. Falou que não tinha medo,
que o segredo era trabalhar. E,
sem embaraço, disse que seria
candidato. E pedia o apoio dos
irmãos. Disse que se eu pudesse
ajudar... ele ganhava a eleição.
Mal conheço meu vizinho, que
agora tá bonzinho. Mas vou ter
que recusar. Agradeço a atenção, mas digo não. Segue em
paz seu caminho. Só na época
de eleição, sou chamado de irmão...”
(Poema sagaz de Alonso Tomaz, veiculado no newsletter “O
Cordel”, cujo formato foi inspirado
no Pitoco, de Cascavel).

 O médico e escritor Jesus
Lopes Viegas lança um livro
em memória de sua infância
no interior do Rio de Janeiro e
em homenagem a mãe. “Alegres
Saudades” será lançado no próximo dia 12, na Associação Médica de Cascavel.
 A Uopeccan escolheu a
Cheers Serviços de Bar para o
grande evento beneficente do
próximo dia 28 de julho, na Associação Atlética Comercial.
A propósito, a Uopeccan recebe profissionais da imprensa no
próximo dia 11 para detalhar o
McDia Feliz 2018, que este ano
será em 25 de agosto.

Aquele abraço
Para os assinantes Regiane
Kunz Bereza, Andréa Maria
Rigo Lise, Cleiton Inácio Neves, Jaime Farina, Armando
Hamud, Nadir Lovera, Anildo Luiz Rampon, Alcione Tadeu Gomes e Almir Gaspar.

BICHO FEIO

Ainda o urubu...

Urubu do Paranhos
Aves procuram picanha de angus nas mansões suspensas da Minas
Era início de madrugada
quando a luz emanada da tela
do celular 99932.7505 desperta seu proprietário, o prefeito
de Cascavel, Leonaldo Paranhos. Como faz na maioria
das vezes, pouco se importando
com o horário e as circunstâncias, ele atendeu.
Em sua longa carreira de celular disponível, Paranhos já havia recebido todo quanto é tipo
de pedido, mas aquele, definitivamente, era bastante insólito.
Uma voz feminina assustada,
implorava ao prefeito enviar
alguém em sua residência com
urgência.
O motivo de acordar Paranhos na madrugada: um urubu
espreitava a janela da cascavelense, que viu no celular do
prefeito a última esperança de
salvação. A aparição de urubus
é cada vez mais comum no centro da cidade.
O médico veterinário Ilair
Detoni, que atua no Zoológico de Cascavel, já foi acionado
para interferir em situações semelhantes. “Não é nosso papel,
mas damos jeito de contribuir”,
explica ele.
A contribuição, caso o bicho
esteja ferido, é trata-lo no Zoo e
remeter para a Polícia Ambiental despachar para bem longe de
Cascavel, em áreas que os uru-

O seu cartão de benefícios.
benefí
fíícios
i

O urubu
na sacada:
paladar
exigente e
assustador

bus possam se reencontrar com
seu habitat natural.
O urubu da espécie “cabeça
preta” não é exatamente um
problema. Talvez, antes disso, seja solução. O bicho é um
agente sanitário, já que dá fim
em carcaças de bichos mortos e
outros lixos orgânicos.
“O problema é que ele é feio,
fedido e assustador mesmo”,
afirma Detoni.
PALADAR EXIGENTE - O
veterinário do Zoo afirma que
atendeu ocorrências nos elegantes apartamentos da rua Minas Gerais. Ele não sabe afirmar
com certeza por que há tantos
urubus naquela região, mas ar-

risca um palplite.
“O urubu urbanizado se estabelece em áreas onde há restos
de alimentos no lixo, principalmente carne. E talvez ali haja
mais carne no lixo”. Em outras
palavras, o urubu que acordou
o Paranhos e assustou sua eleitora, está procurando restos de
angus precoces, descartados nas
finas churrascadas das mansões
suspensas da Minas.
Em tempo: Paranhos não
precisa se esforçar muito para
ver urubu. Há quem jure que o
teto do Paço Municipal abriga
ninhadas destes bichos, considerados de mau agouro pelos
mais supersticiosos...

Os urubus “recauchutados”
pela equipe do Zoo de Cascavel, são reintroduzidos na
natureza na região de Boa
Vista da Aparecida. Lá, circunstancialmente, poderão
rever caras bem familiares
das mansões suspensas da
Minas. Considerável parte delas, curtem os fins de semana
na Beverly Hills do Oeste.
Ainda sobre a temática, o
jornalista Jefferson Lobo
nos recorda que o bicho já foi
estrela da música em Cascavel, vice-campeã do Fercapo
em 1997: Segue a letra de Eudes Fraga:
Urubu, perdoa a mão que te
apedreja/ Perdoa quem não
te perdoa/ Perdoa a pedra
que te alveja/ Perdoa o preconceito e voa/ Quem come
o podre que ele deixa/ Não
pode ser inútil à toa/ Gari de
terno preto e asas/ Perdoa o
preconceito e voa/ Mestre do
voo, divino réu/ Anjo de cor,
gari do céu/ No imenso azul
e branco véu/ Cumpre, urubu, o teu papel/ Perdoa a voz
que te pragueja/ Quem simplesmente te caçoa/Perdoa
o chute que te aleija/ Perdoa
a estupidez e voa/ Para que
todo homem veja/Que o teu
agouro é coisa boa/ Que todo
azar é uma trapaça/ Do próprio ego das pessoas/ Gari de
terno preto e asas/ Perdoa a
estupidez e voa.
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SAMBA NA ROÇA

Beija Flor, deeezzzz!
É o fim da linha para a capitania hereditária do transporte escolar?

TODO MUNDO
DE CARRO
ZERO E VOCÊ
NADA.

comunista irado: Paulo Porto
Borges, o vereador que mais incomodou a capitania hereditária
dos Paula. Era Paulo x Paula.
A licitação de R$ 22 milhões
foi construída para demolir o
império. Pela primeira vez, o
trecho imenso (Cascavel tem 3
mil quilômetros de estradas vicinais), foi dividido em seis lotes.
A intenção era trazer mais gente
para a disputa, aumentar a concorrência.
Foi então que apareceu a Colibri Transportes, de Lindoeste.
Era o beija flor contra o gavião.
A Colibri e a VC Paula duelaram
em todos os lotes. Havia também outras três concorrentes: a
Medeiros foi eliminada, a MLC
ganhou um lote de R$ 6,7 milhões e a família Jobão restou
vencedora de um lote de R$ 5,1
milhões.
A grande vencedora foi a Colibri. Venceu quatro lotes e tem
no cofre agora um contrato de
R$ 8 milhões com o município
de Cascavel. A turma que terá
que dividir o latifúndio não se
conforma. Estão na Justiça, batalhando uma liminar. Na pri-

Desfile da escola
Beija Flor, com a
ratazana ao fundo
e a nota varrida:
deezzz!

meira tentativa, foram mal sucedidas. Decisão judicial semana
passada validou o certame, que
gerou uma economia de mais de
R$ 2 milhões nos recursos da
educação. Cabe recurso, mas o
procurador Jurídico, Luciano
Braga Cortes, acredita que a
Justiça manterá a decisão.
“FIM DO CARTEL” - É o
começo da fim da linha para o
Jobão? Paulo Porto comemora.
“O cartel começou a ser rompido após mais de 20 anos. O Legislativo já vinha enfrentando,
agora o Executivo somou-se ao
esforço. Acabou a cumplicidade entre a Prefeitura e o cartel.
Acabaram as relações íntimas
entre prefeitos e empresários do
setor”, sustenta o vereador do
PCdoB.
Segundo Porto, a fiscalização
levada a termo pela atual gestão
“provou que Cascavel era roubada em R$ 2 milhões por ano”
pagando quilometragens a mais
no sistema. “Agora teremos ras-

treadores em todos os veículos
para fiscalizar as rotas. É uma
vitória das crianças do campo. É uma vitória da educação.
Cascavel começa lentamente a
vencer seus antigos coroneis”,
disse o vereador.
Em tempo 1: Em uma edição
do Pitoco em que até o urubu
ganha seus quinze minutos de
fama, os holofotes vão mesmo
para o Colibri (Beija Flor). É
como diz aquela voz negra e rouca, carregada de carioquês, que
narra o julgamento das escolas
de samba do Rio: Beija Flor...
deeezzz!
Em tempo 2: Nem tudo é
perfeito em um edital “permissivo”, que estimula a concorrência. Não se exigiu a apresentação
da frota que irá singrar os trigais
no cipoal de estradas da Cascavel rural. A Colibri, por exemplo
não tem carros hoje para cumprir o contrato. Terá que, emergencialmente, adquirir pelo menos 30 novos ônibus.

FORD KA SEDAN 2018
SE 1.0L Flex (cat. ZCJ8)

No trânsito, a vida vem primeiro.

Casa Velha, Mata Burro, Zumbi, Sapucaia, Cavernoso. Assim
são conhecidas algumas linhas
do transporte escolar na vasta
zona rural de Cascavel. Ali está
um dos negócios mais ambicionados da republiqueta cascavelense: o serviço de transporte
de alunos pago com dinheiro da
educação e mensurado em milhões de quilômetros rodados. E
milhões de reais.
Faz ¼ de século que o serviço
é prestado por um único grupo,
talvez, por uma única família.
Job de Paula, mais conhecido
como “Jobão”, é figura carismática, bem relacionado com os
prefeitos, generoso doador em
campanhas eleitorais. Através
da Transpaula e coligadas, por
25 anos Jobão deu as cartas em
Casa Velha, Mata Burro, Zumbi...
Eleito sob os auspícios de palavras poderosas na mente do
eleitor – combate a corrupção
e ao desperdício – Paranhos se
empenhou pessoalmente em
encontrar concorrentes para o
Jobão. E para não esmorecer,
tinha em seus calcanhares um

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
válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.

