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Tá limpo, Cascavel!
15 indicadores das 100 maiores cidades
do Brasil (todas com mais de 266 mil habitantes) foram esquadrinhadas pela consultoria Macroplan. O trabalho, denominado
“Desafios da Gestão Municipal 2018” foi
postado na última terça-feira no portal da
revista “Exame”.
A partir daí, se produziu um ranking das
melhores cidades do país. Poucas surpresas.
Entre as 10 melhores, oito são do rico interior de São Paulo. Entre elas, pela ordem,
Piracicaba, São José do Rio Preto, São José
dos Campos, Franca, Campinas, Jundiaí e
Limeira.
Duas paranaenses no top 10, incluindo a
primeira do ranking, a imbatível Maringá.
Curitiba é a 9ª. Abrindo para o top 20, mais
duas do Paraná: Londrina em 15º e Cascavel
no 18º.
A pontuação entre londrinenses e cascavelenses está se estreitando, 0,688 para a
nortista, 0,682 para a oestina. Cascavel cresceu desde o último estudo, Londrina caiu.
Que indicadores levam Cascavel para a
honrosa posição, à frente de 82 grandes

Cascavel não é só onça e tigre no
noticiário. O município também
registrou o primeiro lugar no país
em expansão do programa Saúde da
Família, aquele que leva os profissionais de branco para dentro da
residência dos cidadãos, atuando na
preventiva, que é mais eficaz e barata
que a curativa. Porém, há muito o
que fazer ainda. Os 240 km que nos
separam de Maringá não retratam
a verdadeira distância entre nós e a
bela cidade do Norte do Paraná que
ponteia o ranking da Macroplan. De
toda forma, Cascavel é uma excelente
opção para viver e investir. Você,
leitor, está no lugar certo para
prosperar e ser feliz.

Jairo Eduardo

Cidade aparece no top 20 do Brasil; Saneamento e limpeza impulsionam

O ipê em primeiro plano com as flores
algodonadas da paineira ao fundo: cidade
limpa e 99,3% de tratamento

municípios, aí incluídas capitais como São
Paulo, Florianópolis, Porto Alegre e cidades
industrializadas, como Santo André (SP) e
Joinville (SC)?
Um dos destaques é a limpeza pública.
A cidade é a segunda do ranking nacional
neste quesito, com 99% de cobertura na
coleta do lixo. Vale considerar que Cascavel
tem um dos maiores territórios da amostra.
A coleta do lixo envolve 18 caminhões, que
juntos percorrem 80 mil km mensais para
recolher 7,8 mil toneladas.
A primeira na coleta é Santos, cidade
paulista exprimida entre o morro e o mar,
com 100%.
Outro número que jogou Cascavel para o
alto é subterrâneo, não está ao alcance dos
olhos. Trata-se de saneamento básico. A cidade aparece em 5º, com 95% de esgoto tratado sobre o percentual de água consumida.
Aqui é preciso atualizar os números, obtidos pela Macroplan em 2016. De lá para
cá, Cascavel avançou e um volume maior
de dejetos entrou pelo cano para receber o
devido tratamento.
Segundo o gerente regional da Sanepar,
Renato Bueno, o índice já está em 99,3%
e chega aos 100% em 36 meses. Este número
coloca Cascavel em segundo lugar, atrás
de Limeira (SP) e a frente de Maringá. Tá
limpo?

“Óia” a “Veja”

“Aposentados e pensionistas do Judiciário
estão em penúria extrema”
(Ricardo Lewandowski, jusƟficando aumento de R$
33,7 mil para R$ 39,2 mil no salário de ministros do
STF com efeito cascata de R$ 717 milhões no Judiciário
e esƟmados R$ 3 bilhões no LegislaƟvo e ExecuƟvo)

Repórter abelhudo da revista “Veja”
andou esquadrinhando os contratos que
empregam milhares de terceirizados na
Câmara dos Deputados. E a investigação
chegou à Cascavel. O jornalista andava
procurando uma foto em que apareçam
juntos o ex-secretário de Esportes do
governo Edgar Bueno, Wanderley Faust
e o deputado Fernando Giacobo. O parlamentar é o 1º Secretário da Câmara, uma
espécie de “prefeitão” do Legislativo.

MERCADO DE TRABALHO

Sotaque no celular

Hugo Cell na sala de
aula que forma técnicos
em conserto de celular:
mercado promissor

Proliferação de aparelhos abre oportunidade profissional
Hugo Cell, “nome artístico”,
acumula 26,1 mil seguidores no
portal de vídeos YouTube. O
ofício dele até então é algo que
surgiu nas plataformas digitais:
youtuber.
Foi entre um vídeo e outro
que Hugo foi apresentado a um
empresário de Cascavel que
percebeu outras possibilidades
no menino de Recife (PE) que
acumulava likes com dicas para
iniciantes no conserto de celulares.
Agora Hugo e seu sotaque
nordestino carregado é professor em Cascavel. O mercado
foi inundado por celulares, que
deixou de ser um aparelho carregado no bolso para ser um
“implante” no braço.
Há pelo menos 320 mil celulares ativados em Cascavel.
Muitos deles cairão como cai o
pão com manteiga, ou seja com
a tela para baixo. Aí entra o professor Hugo, na capacitação de
futuros técnicos no conserto.
O curso básico, que já permite trocar a tela e componentes,
ocupará cinco tardes de sábado

pelo investimento de dez parcelas de R$ 118.
“Antes de tudo é uma ótima
oportunidade para montar seu
próprio negócio, mesmo que
inicialmente em fundo de quintal”, afirma o nordestino que
está “batendo o queixo” no frio
de Cascavel.
No mesmo local em que está
a sala de aula (foto), o pessoal
da Dr. Conect recebe telas quebradas e outros problemas para
sanar.
O cliente tem quase sempre
o mesmo problema: precisa receber o aparelho de volta imediatamente, sob pena de sofrer
uma espécie de “síndrome de
abstinência”.
É a pressão diária que Hugo
Cell e seus colegas sofrem.
Como não dá para fazer milagre no relógio, a empresa busca
o celular avariado na casa do
cliente e empresta um aparelho
para o apressadinho.
Serviço:
Dr. Conect, Avenida Brasil
6459 – whatsapp 99952 5253

Agenda
Entre as opções para compartilhar a boa gastronomia
com o “velho” no Dia dos
Pais, está o restaurante Monte Libano. Recomendamos.
O radialista Lourival
Giansante está contratado
para capacitação da extensa
equipe da Havan. Ele caiu
nas graças do dono da rede,
Luciano Hang.
“Buteko Dia dos Pais” é neste sábado, no salão social do
Clube Comercial. Será a partir de 20 horas, com mesas a
R$ 80 (4 pessoas). Ingressos
na secretaria do Clube.

www.historiascooperativas.com.br
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Pitocas
A onça voltou. Mas somente
nas fotos das placas instaladas,
ontem, na área de caminhada
do Lago Municipal. O local agora está liberado até 22 horas.
O alerta deixa claro que o lago
e seu entorno são uma “floresta
urbana”, sujeito à aparição de
feras indomáveis.
De toda sorte, o jovem felino
que produziu miados e rugidos
nas redes sociais deixou pegadas mesmo após a acomodação
em um parque estadual na vizinha Três Barras do Paraná.
É que ninguém assumiu a autora da divulgação do destino
do bicho. O protocolo para este
tipo de procedimento proíbe a
divulgação da destinação dos
animais.
Não só o local foi divulgado,
como foi feito um “book” da
onça, com fotografias de todos
os lados.
Fato é que o programa de
grandes felinos do Iguaçu não
quis abrigar o bicho no Parque
Nacional.
Mas um especialista do PNI
deu um chute da origem: para
ele, a onça veio por algum

Conexão Acic
afluente do rio Iguaçu, possivelmente o Rio Cascavel.
Em tempo: exames laboratoriais realizados nas capivaras
do Lago desaconselham o churrasco daqueles roedores. “Quem
jantar um bicho destes não faz
ideia do risco que está correndo”, disse um cidadão que viu
exames. Detalhe: a onça de Cascavel enjeitou o prato.

Pensata
“Vivemos na era dos humores ofendidos. E aqui,
também, há quem ponha a
culpa nas mídias sociais, que
trouxeram para perto da
superfície da comunicação
toda uma gama de pessoas
que viviam no silêncio, na
irrelevância e na invisibilidade.
Na hora em que esse contrato de exclusão social da
invisibilidade foi rompido,
o ressentimento, o rancor e
o ódio mostraram sua face
antes escondida. E a democracia pode não sobreviver
a essa participação popular
aguerrida, cozida no ressentimento, no rancor e no ódio”
(Luiz Felipe Pondé,
filósofo)

Estão à venda os passaportes
do Conexão Acic 2018. A primeira das três palestras será no
dia 11 de setembro com o jornalista William Waack, sobre
Economia – Brasil e mundo.
No dia 18, vem o autor do
best-seller “Tropa de Elite” Rodrigo Pimentel. A terceira
palestra do ciclo será dia 25 de
setembro, com o especialista em
mídias digitais Pedro Superti.
Informações no 3321-1408.
Deu na trave a expansão do
perímetro urbano de Cascavel.
Os vereadores da comissão que
analisa o projeto puseram freio
no processo multimilionário.

Sinal vermelho
A guerra comercial deflagrada
entre as duas maiores economias do planeta, EUA e China,
já respinga aqui, a milhares de
quilômetros do epicentro da batalha de gigantes. O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli,
estima que recentes barreiras
erguidas pelos chineses à produtos do agronegócio, tiraram
de circulação 100 milhões de
dólares da economia do Oeste
paranaense.

Aquele abraço
Para os assinantes Roberto Pelizzeti, Marcelo Honjo,
Ivan Pedro Taffarel, Renato Festugatto Neto, Mario Koga, Sirlei Reisdorfer,
Paulo Porto, Cláudio Augusto Frey, Ricardo Saverio
Antonio Carvalho e Marcelo
Reinhart.

The end
Não envie mensagem de “zap-zap” para o professor Lemos.
Não é que ele não responde.
É que ele não usa. Lemos está
no estágio “torpedo”, ou SMS,
como queira.
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O João vem aí...
O que tem a dizer o presidenciável anti-sistema?
O João é um sujeito muito parecido com você, integrante do
perfil médio dos assinantes do
Pitoco. Um cara crítico, exigente, inconformado com os rumos
do Brasil.
Mas isso estava em um segundo plano na vida do João. Era
algo para se manifestar na roda
de amigos após o longo expediente de executivo do mercado
financeiro.
Então, cercado de outros
“Joões” ele teve uma iniciativa estranha e desruptiva para
o mundo da política: montar
um partido que “rompesse com
tudo que está aí”.
Heróis, salvadores da pátria,
super-homens? Não. A ideia é
mais simples, pragmática. O
partido Novo surgiu tentando
colar a pregação ao milagre. O
discurso à prática.
Você é contra o empreguismo no parlamento? Bem, então
a nova sigla teria que impedir

que seus eleitos contratem toda
a turba que estão autorizados a
empregar com o dinheiro público.
Os quatro vereadores eleitos
na estreia do partido, em 2016,
tiveram que seguir esta cartilha.
Se poderiam nomear 24, como
na Câmara de São Paulo, a vereadora Janaína só pode nomear
meia dúzia.
Juntos, os quatro parlamentares economizaram, ano passado, mais de R$ 4 milhões.
Como? Abrindo mão de privilégios como carro oficial com motorista, telefone celular, assessoria e gastos do gabinete como
auxílio isso, auxílio aquilo...
Caciques transformam os partidos em cartórios? Bem, a sigla
do João separou estado de religião. Quem é dirigente partidário não pode disputar eleição.
Eleito não pode ser gestor da
sigla.
Carreirismo político? Tam-

João, do Novo: semeador de ideias estranhas ao sistema

bém não. O eleito somente pode
disputar uma reeleição para o
cargo. Fundo eleitoral controlado pelos cartolas do partido?
Não. A sigla não aceita dinheiro
público.
Outros diferenciais da turma
que só reclamava e decidiu agir:
1) candidato é submetido a processo seletivo; 2) ficha suja não
entra; 3) filiado colabora mensalmente com R$ 27 - já são
mais de 20 mil filiados, gerando
uma receita superior a meio milhão de reais/mês.

Em tempo: essa “breve” introdução era só para dizer que
João Amoêdo, o presidenciável
do Novo, estará em Cascavel no
próximo dia 13. Entre outras
atividades, o candidato irá palestrar na Univel. Informações
complementares no bit.ly/amoedocascavel ou whatsapp (45)
99971.2627.

ANÁLISE

O mecanismo
Então, com esse elenco de
qualidades anti-sistema, o
João receberá milhões de
votos e será páreo para as raposas do mecanismo, certo?
Pouco provável.

tória ou carisma inebriante.
Não irá fazer discurso populista. Será carimbado de
“banqueiro”, elitista, privatista, liberal, verdadeiros palavrões no Brasil da sinecura.

Havia outro João antes do
Amoêdo que dizia: plante
que o João garante. O Novo
está apenas semeando. O
sistema é um transatlântico.
Navios de grande porte não
permitem manobras como
“cavalinho de pau” ou “zerinho”.

Mas a ideia em si é uma
ameaça ao mecanismo. É
uma afronta às corporações
dos mais elevados salários da
República e de privilégios secularmente arraigados.

O João é um desconhecido.
Não tem lá uma grande ora-
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Nada disso lhe convenceu?
Você não está sozinho. A maioria das pessoas será tão cética
quanto você, conforme fazemos
constar na análise abaixo.

Projeto assim são, historicamente, mortos na casca
pelas oligarquias políticas
brasileiras. Caberá ao João e
ao Novo provar o contrário.

