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Caçada ao Hallberg
Dois meses atrás o vereador Fernando
Hallberg (foto) denunciou atos do prefeito
Paranhos e pediu a cassação do mandato
dele. Na manhã da última quinta-feira, o
caçador virou caça.
Por iniciativa do advogado Moacir
Wosniak, foi protocolada a cassação do
mandato de Hallberg. Um dia da caça, outro
do caçador.
Gaúcho de Cruz Alta, o vereador obteve o
mandato com os sufrágios de 1.255 cascavelenses. Pautou a atuação na fiscalização aos
atos do Executivo. Se transformou em uma
espécie de metralhadora giratória.
É tido e havido como único vereador de
oposição de fato, embora outros também se
apresentem na trincheira oposta ao Paço.
Hallberg pediu a cabeça do Paranhos por
ter fornecido uma certidão positiva com
efeito de negativa para a FAG, o centro universitário que discute judicialmente uma
suposta dívida tributária com a Prefeitura
da ordem de R$ 38 milhões.
Já Wosniak quer cassar o Hallberg por,
na condição de sócio de uma empresa, ter
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Um dia da caça, outro do caçador; É a lei da selva na política de Cascavel

mantido relações comerciais com a Prefeitura, algo vedado pela legislação.
“Não há crime nem ilegalidade. Assim
que tomei conhecimento, encaminhei tudo

ao Gaeco, ao prefeito e ao presidente da
Câmara”, alega o vereador.
De onde partem os balaços contra o vereador? São tantos os canos apontados que
é difícil identificar. Questionado na manhã
de ontem pelo Pitoco, Hallberg acha que a
chumbada vem do que ele chama de “máfia
das caçambas”.
Verdade é que o vereador arrumou uma
caçamba de inimigos ao longo de 20 meses
de mandato. Os algozes vasculharam sua
vida. Tanto assim, que se digitar o nome
dele no Google, aparece a frase “Hallberg
preso”, herança de um período difícil do
personagem, quando ele se debateu contra
(e venceu) a dependência química.
“O Fernando sabe que cometeu uma
infração administrativa. Tanto assim que
tentou devolver os recursos. Quem quer
ser moralista tem que ter moral”, afirma
Wosniak.
O advogado está na caçamba? Hallberg
será caçado e depois cassado? É cena para
os próximos capítulos na selva política de
Cascavel.

E aí, tio?
Outro lado: Ouvido na tarde de
ontem, o procurador Jurídico de
Cascavel, Luciano Braga Cortes,
disse que a tentativa do vereador
em cassar o mandato de Paranhos não vai prosperar. “Não
é processo que gere cassação,
primeiro por que não há irregularidade, segundo por não é da
alçada do TCE, já que o processo
está submetido ao Judiciário.
Não há improbidade”, sustenta o
procurador.
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Os amigos do reitor Cascá questionam:
o “tio” - como era conhecido quando professor de matemática nas antigas - vai pagar sozinho as multas que vem recebendo
do Tribunal de Contas do Estado? Ou vai
receber a solidariedade dos deputados estaduais de Cascavel que empurraram cabos
eleitorais para o cabidão da universidade?

Foz beach
“No Brasil de hoje, os cidadão têm
medo do futuro e os políƟcos têm
medo do passado”
(Chico Anysio)

Se o Oeste não vai ao oceano, o mar vem
para cá. O grupo Mabu, do ramo hoteleiro,
anunciou a antecipação da entrega de uma
mega-empreendimento em Foz do Iguaçu.
O Blue Park, dotado de praia com ondas incluso entre as três maiores do planeta será inaugurado quando dezembro chegar,
meio ano antes do previsto.

TCE manda demitir
O Tribunal de Contas do Estado (TCE), determinou a reitoria da
Unioeste a demissão de centenas de ocupantes de cargos comissionados e a suspensão de pagamento de comissões e funções gratificadas tidas pelo órgão como em desacordo com a legislação.
A decisão foi anunciada na última quarta-feira. O reitor Paulo
Sergio Wolf foi multado em R$ 8 mil. Segundo o TCE, a Unioeste
criou irregularmente 413 cargos, 76 comissionados e 337 em funções de confiança.
A reitoria nega irregularidades e anunciou que irá recorrer da decisão.

Business
Apartamento de 249 metros
quadrados, na Voluntários com
Mato Grosso, avaliado em R$
780 mil, está sendo ofertado no
mercado por R$ 570 mil, descontinho de R$ 210 mil.
O mercado imobiliário continua escavando. E parece não
ter encontrado o fundo do poço
ainda.
A Diplomata, de Alfredo
Kaefer, anuncia investimentos
em Capanema. Informação ao
mercado divulgada ontem, fala
em dobrar a capacidade diária
de abate para 200 mil aves/dia.
A iniciativa, a ser consuma-

da até o final do próximo ano,
também amplia de 220 para
550 o número de avicultores integrados e abre mil novos postos de trabalho.
Médico que matinha aqui
sofisticado equipamento para
implante capilar, transferiu a
máquina para Curitiba. Segundo ele, a turma do “aeroporto de
mosquito” se recusava a enfrentar os tetos fechados de nosso
aeroporto as moscas.
Tido e havido como maior
empresário do Paraná, Joel
Malucelli pôs os pés multimilionários em Cascavel ao assumir a Case, que estava aos cuidados dos Padovani.

Agenda
O grupo escoteiro “Olhos
da Mata” será fundado neste
sábado em Cascavel. Será no
Ciro Nardi, às 14h30.
Se você avistar um “avião
de rosca” nos céus de Cascavel, pode saber que ele voltou:
é o aparelho do Fernando
Mantovani.
A Boca Maldita será revitalizada e passará a reunir os
bocudos na Feira do Teatro.
O “relançamento” será neste
domingo, às 10 horas, sob coordenação do Beto Pompeu.
Abre hoje e segue até o Dia
do Soldado o Tuiuti Games.
São mais de mil atletas de diversas modalidades. O evento
faz parte das celebrações dos
69 anos do clube.
A cor predominante no Pitoco de hoje faz alusão ao
“Agosto Lilás”, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Denuncie agressões no fone 180.

The end
Há quem veja um dedinho da
Acic de um sujeito calvo na auditoria do Tribunal de Contas
na Unioeste. E quem viu, está
enxergando bem.
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Os traços do Marcos
Advogado
e professor
de Direito,
José Bolívar
Bretas foi
homenageado pela
Câmara
Municipal
de Cascavel
na última
segundafeira.
Justíssimo.

Aquele abraço

Mídia

Para os assinantes Suane Moreira Oliveira, Marcio
Galvão, Job de Paula, Marcelo Joner, Claudio Brunetto, Rafael Augusto Barros
de Souza, Nestor Dalmina e
Fernando Lange.

O padre
Reginaldo
Manzotti (foto)
vem para
celebrar
os 60 anos
da Rádio
Colméia e os
40 da Arquidiocese de
Cascavel.
Será neste
sábado,
19 horas,
no estádio
Olímpico.

Se existisse uma linha fordista
para produção de caricaturas, o
operador seria o Marcos Alves. Sempre com um sorriso
no rosto e muita disposição, ele
atende os convidados de um casamento a proporção de uma caricatura a cada quatro minutos.
Marcos esteve em Cascavel e
foi a principal atração da Feira
do Teatro. Radicado em Londrina, mas criado aqui, ele atuou

nos principais jornais paranaenses. Artista respeitado, ele
atua no circuito Camboriú, Floripa/Jurerê e atende celebridades. Já caricaturou Neymar,
Galvão Bueno e outros menos
votados.
É possível agendar a presença
do caricaturista pelo whatsapp
43 99873 3004. Mas é preciso
um pouco de paciência. Já há
eventos contratados para 2019.
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Palácios ao chão
É cabível tirar a família presidencial do Alvorada
para simbolizar o fim dos privilégios?
O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da
República. Situado às margens
do Lago Paranoá, é um símbolo
da opulência e luxo oferecidos à
primeira família brasileira.
Revestido em mármore, vedada por cortinas de vidro, a
residência encastela o político
mais importante do país. E é representativa da suntuosidade e
gastança do serviço público brasileiro com suas “autoridades”.
O edifício tem 7 mil metros
quadrados distribuídos em três
andares: subsolo, térreo e segundo andar. O nível do porão
abriga o cinema, sala de jogos,
cozinha, lavanderia, centro médico e administração do edifício. (veja fotos abaixo).
Nada disso parece suficien-
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te. Em 2004 a então primeira
dama, Marisa Letícia gastou
R$ 18,4 milhões em extensa reforma (dinheiro doado pela iniciativa privada).
Somando os custos de manutenção do Alvorada e os gastos
da presidência da República, é
possível afirmar que a estrutura
custa aos pagadores de impostos o triplo do que os britânicos
gastam com os palácios da rainha Elizabeth II.
O núcleo administrativo da
presidência no Brasil, incluindo
seus “castelos” desenhados por
Niemeyer, custam R$ 746 milhões/ano. Já manter Casa Real
britânica custa R$ 196 milhões.
Portanto, nossos reis e rainhas que saem das urnas são
mais caros que a realeza. Michel Temer achou o Alvorada
“grande demais, sem jeito de

Somando os custos de
manutenção do Alvorada e
os gastos da presidência da
República, é possível afirmar
que a estrutura custa aos
pagadores de impostos o
triplo do que os britânicos
gastam com os palácios da
rainha Elizabeth II.
casa”. E preferiu ficar no Jaburu, outro palacete digno dos nobres de sangue azul.
Fechado, o Alvorada consumiu quase R$ 6 milhões em manutenção nos últimos 14 meses,
conforme informa o jornal “O
Globo”.
Na visita à Cascavel, no último
dia 13, o candidato a presidente
pelo Partido Novo, João Amoêdo, disse que transformaria o
Alvorada em um museu, e moraria com a família em uma casa

comum.
“Homem público deve servir
à nação, e não servir-se dela
com privilégios e mordomias. O
presidente precisa dar o exemplo”, repetiu ele.
Vai sonhando, João. Talvez
esse discurso não comova nem
o “João Ninguém”, aquele despossuído de tudo. Já dizia Joãosinho 30, entre uma batucada
e outra: “O povo gosta de luxo.
Quem gosta de miséria é intelectual”.

