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Chaparral ficou na poeira
Nova geração da Univel executa o mais arrojado projeto de expansão do polo universitário
Quando o então prefeito Tolentino
designou aquela área no alto da porção
Oeste para a Rio Guahyba, indústria
gaúcha de tecelagem, estava imbuído
da boa intenção: gerar centenas de
empregos no poeirento Bairro Santa
Cruz, na época, constituído de precárias habitações de madeira, imóveis
desvalorizados, profundas erosões e
áreas ambientais invadidas.
Os gaúchos da tecelagem não vieram. Mas o catarinense sim. E o local
foi ocupado pela indústria sem chaminé da
educação. A primeira faculdade privada de
Cascavel, Univel.
Ali, naquele descampado de uma rua conhecida como “Chaparral” - hoje avenida
Tito Muffato – o “catarina” Renato Silva
e seus colegas de jornada, entre eles Valdir
Buosi, Waldomiro Silva e Nilton Nicolau, literalmente acamparam.
Passados 20 anos, substituição no time
do agora Centro Universitário Univel. A
destemida nova geração, servindo-se da reputação obtida pelos antecessores e da sólida

Lucas Silva não é um sujeito
arrogante. Mas se recusa atender
o telefone quando sabe que o interlocutor é um pretenso comprador
de faculdade. A Univel é assediada
periodicamente pelas gigantes da
educação. “Não estamos aqui por
dinheiro. Não aceitamos nem conversar sobre venda, muito menos
para essas ditas universidades que
vendem papel, vendem diploma por
R$ 20 por mês. Eles não tem compromisso com qualidade de ensino”,
arrepia o camisa 9, menino que
assina 400 carteiras de trabalho e
sacode o vibrante polo
universitário de Cascavel.

posição financeira da instituição, parte para
o mais arrojado projeto de expansão do polo
universitário de Cascavel.
Em obras físicas, são mais de 15 mil metros
quadrados. Além do hospital veterinário, do
maior complexo poliesportivo da cidade e
da fazenda escola, o campus ganha o centro
tecnológico equipado com 24 laboratórios
desenhados e equipados com o que há de
mais sofisticado nas melhores universidades
norte-americanas.
Um dos integrantes da nova geração, Lucas Silva, estudou na terceira universidade

mais rica do planeta, na Pensilvânia.
E de lá trouxe a formatação da nova
Univel.
O prédio do centro tecnológico, em
execução pelos meninos da construtora Bastian e Lora, é um ícone da
sustentabilidade. Paredes de vidro,
aproveitamento da luz natural e da
água da chuva, o edifício vai gerar sua
própria energia, através dos raios do
sol nas placas fotovoltaicas.
O “recheio” dos laboratórios segue
o mantra excelência/tecnologia de ponta.
Os equipamentos são importados dos EUA,
Alemanha e China.
Não é muito arrojo para tempos de inadimplência e profunda recessão econômica?
“Todos os nossos investimentos estão em
Cascavel. Acreditamos no potencial da cidade. Temos as melhores notas do Enade,
60% de mestres e doutores, e agora teremos
também uma estrutura excepcional”, diz
Lucas.
E o “catarina” Renato, que deixou rastro
na poeira da Chaparral, por onde anda?
Possivelmente, neste minuto que você lê
o Pitoco, Renato faz uma caminhada na
Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú,
de mãos dadas com dona Ódina.
“Meu pai é como aquele veterano boleiro,
já fez seus gols, já ganhou o jogo e a motivação para correria naturalmente não é mais
a mesma”, disse Lucas Silva, o guri que veio
da Pensilvânia, vestiu a camisa 9 do time e
recebeu a braçadeira de capitão do pai.

Troca de comando
“Foi um strike...fomos rebaixados de
tucanos para curruíras”
(Severino Folador,
sobre os resultados eleitorais do PSDB
no Paraná e Cascavel)

No alto da Avenida Brasil, sai a placa da
Slaviero, entra da Fancar. O empresário
cascavelense Nelvio Perin adquiriu a
tradicional revenda Ford em Cascavel e
assume o comando da operação a partir
desta quinta-feira. O portfolio da Fancar
é vasto. Agora são 18 concessionárias no
Paraná e Mato Grosso.
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O imóvel da rua Carlos de Carvalho, esquina com Avenida Brasil, foi construído para
ser farmácia. E foi farmácia por décadas, começando pela Santa Cruz, da família Mayer.

Após a debandada do Dirceu Barbeiro,
outro notável pioneiro de Cascavel pode
deixar a cidade em breve.

Antes, em 1959, Gilberto e Ieda Baggio
Mayer (ele deu nome ao Centro Cultural,
ela a uma rua na Neva/Parque São Paulo)
montaram o negócio familiar em uma casa
de madeira em Cascavel oriundos de Laranjeiras do Sul.
A rede familiar se expandiu, saiu do varejo, e hoje é a maior distribuidora do Brasil,
com faturamento acima de R$ 13 bilhões em
2016 - último número disponível.
Gilberto Mayer Filho colocou o imóvel da
Avenida Brasil a venda. É todo seu por R$
12 milhões. Ou, se preferir locar, R$ 35 mil
mensais.
Paranhos encomendou um projeto para
estabelecer o jardim botânico de Cascavel
na área remanescente entre a barragem do
Lago Municipal e a rodovia 277.
O ex-vereador Osmar Cabeleireiro, foi
inocentado no processo de improbidade administrativa que apurava o uso irregular
de um carro público em 2012. Coube ao advogado Lauri Silva mostrar na Justiça que
o caso não era tão cabeludo assim.
O Paço costura com a Mascarello e técnicos de São Paulo a implantação de ônibus
elétrico na frota do transporte coletivo urbano de Cascavel.

Com 43 anos de serviços prestados ao
jornal “O Paraná”, o jornalista e historiador Alceu Sperança foi desligado, na semana passada.
Imediatamente, recebeu convite do irmão
Carlos, radicado há décadas em Rondônia,
para atuar na Amazônia brasileira.
Sperança deu esperança ao mano. Mas
ainda não definiu seu destino. Em “O Paraná”, o jornalista escrevia uma das páginas mais lidas, “Túnel do Tempo” e redigia
editoriais.
É o último “sobrevivente” da velha guarda a deixar o periódico da rua Pernambuco. Antes dele, foram os decanos Toninho
Sbardelotto e Idjalma Bertollo.
Também veterano do jornalismo, com
atuação em vários veículos tradicionais da
imprensa local desde os anos 1970, Carlos
Bindé Araújo sofreu um AVC e se recupera
em casa. Ele é o editor do newsletter “Via
Fax”.

Ele falou
“A ideologia e as paixões políticas
emburrecem”
(Paulo Guedes, super-ministro da
Economia e “posto Ipiranga” nas horas
vagas do governo Jair Bolsonaro)

Eleições 2018
A maçonaria não estará necessariamente
longe do poder quando Michel Temer descer a rampa do Palácio.
A confraria estará devidamente representada pelo vice de Bolsonaro, o general
Mourão, maçom graduado, recebido fraternalmente em Cascavel pelos irmãos por
ocasião da palestra dele na Acic, durante a
campanha eleitoral.
O deputado eleito Coronel Lee, será a
ponte legislativa entre o Palácio Iguaçu e a
Prefeitura de Cascavel. Só não será se não
quiser. Os outros dois deputados estaduais, Pacheco e Lemos, não são exatamente
amigos dos inquilinos do Paço. Antes, pelo
contrário.

The end
“O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, a humildade faz
homens grandes...” (Mahatma Gandhi)
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Para os assinantes Eliseu Zanella, Plinio Destro,
Marco A. Baravelli, Pedro
Lecheta, Márcio Pacheco,
Ibrahim Fayad, Marcelo Pierdona, Pedro Nodari,
Edenilson Boniatti, Roberto
Naife Mustafá, Ronald Peixoto Drabik e Ivete Dillemburg Giovanella.

TÁ LIMPO!

Limpeza cívica
Cascavelenses limpam o
Calçadão após comemorar
eleição; gente de olhos
apertados do outro lado do
planeta inspiram ato
Dizia Chico Xavier: “Ambiente limpo
não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja”.
Quando a sujeira parece inevitável, é preciso sim, chamar os faxineiros. Melhor ainda, se os faxineiros “nomeados” sejam os
próprios sujões.
A lição começou a vingar a partir de um
exemplo de gente que habita a outra ponta do planeta. Era noite de 14 de junho de
2014, na Arena Pernambuco.
Mesmo amargando uma inesperada derrota para a fraquinha Costa do Marfim na
Copa do Mundo, os torcedores japoneses
limparam as arquibancadas do estádio.
Como belas palavras podem até entusiasmar, mas são as ações que arrastam pelo
exemplo, filiados do partido Novo recolhe-

Cascavelenses em ação: inspiração japonesa
ram santinhos jogados por cabos eleitorais
em frentes aos locais de votação no primeiro turno da eleição deste ano.
Os novos também limparam a fachada do
prédio da ministra do STF, Carmen Lúcia,
pichada por vândalos. Os bons exemplos
chegaram a Cascavel.
Na noite do último domingo, cascavelense que celebravam a vitória de Jair Bolsona-

ro seguiram o exemplo dos “japas”.
Do alto de uma cadeira de plástico, o
empresário Vilmar Melo, da pastelaria
Mello’s, convidou os manifestantes a limpar
o Calçadão após a comemoração.
Muitos aderiram, “e o local ficou mais
limpo do que estava antes da festa”, diz
Vilmar. “Isso é decência, é a limpeza que
também queremos na política”, completou.
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Se fosse verdade... Se fosse verdade...
o que disseram sobre Bolsonaro
 O capitão porá na clandestinidade o PCdoB, PCB,
PSOL, PSTU e puxadinhos.
Alceu Sperança, Yves Cordeiro, professora Francis,
Laerson Mathias, Paulo
Porto e toda a indiarada
bolchevique serão sumariamente exilados.
 Com patrocínio da Ha-

van, eles serão embarcados
para Caracas ou Pyongyang
em botes infláveis.
 Temendo uma superlotação nas precárias embarcações, o capitão vetou a
lista de mil páginas elaborada pelo general Mourão
com apoio do Dilvo Grolli,
que incluíam entre os comunistas todos os tucanos,
comissários da ONU e o
Papa Francisco. Dom Mauro respirou aliviado.
 Bolsonaro manda fechar a rede Globo, Veja,
Folha de São Paulo e “outras mídias comunistas”
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e institui a Rede Nacional
das Titias de Whatsapp,
informações de credibilidade acima de tudo, cuja
sucursal de Cascavel será
comandada pelo Maurélio,
do Monte Líbano.
O novo presidente fecha
“parcialmente” o Congresso Nacional. Deputados e
senadores do PT só podem
falar uma vez por ano, desde que versem sobre receita de bolo, ainda assim em
libras, a linguagem de sinais, devidamente monitorados pela primeira dama.
 Intervenção “parcial”
no STF. Sai Gilmar Mendes, entra Olavo de Carvalho. Sai Levandowski entra
Alexandre Frota. A corte
sai de 11 para 51 membros.
As novas vagas são preenchidas por supremacistas
brancos doutrinados pela
Ku Klux Kan. O cascavelense Paulo Martins é cotado para uma das cadeiras.

o que disseram sobre Haddad
Famílias de sem teto serão “assentadas” em cômodos “ociosos”
nas mansões suspensas da rua Minas Gerais. Todas as residências
de cascavelenses abonados em
Boa Vista da Aparecida serão destinadas para imigrantes venezuelanos e haitianos visando cumprir
a função social da propriedade.
 Com a missão maoísta de ini-

ciar a revolução comunista do
campo para a cidade, o ex-candidato do PSOL, Boulos, virá pessoalmente coordenar a ocupação na
Beverly Hills do Oeste (Boa Vista).
Por indicação de Nestor Dalmina, o líder nacional dos sem teto
já escolheu o imóvel de um notório “coxinha”, Valdinei Antonio da
Silva, para estabelecer residência.
 Paranhos terá o mandato cas-

sado e será enviado para o paraíso
(do Norte, cidade onde nasceu), e
ficará exilado por 50 anos acompanhado do Gruber e do Pelissaro.
Silvio Gonçalves, do movimento sem teto, será nomeado “prefeito biônico” de Cascavel. Manuella

Dávila, a vice do “Andrade”, será
a Secretária Municipal de Educação. Caberá a ela implantar uma
pedagogia de reeducação política
e ideológica dos filhos de coxinhas
e bolsomínions mirins, sob supervisão do Aderbal e da professora
Dani Braz.
Intervenção na Câmara de Cascavel. Paulo Porto é nomeado presidente vitalício e hereditário. Em
seu primeiro ato, ele transforma o
bairro Santa Cruz em uma imensa tribo indígena. “Os nomes das
ruas já estão adequados mesmo,
vamos começar por lá”, disse,
minutos antes de assinar o exílio
dos vereadores Dal Molin, Misael
e Rômulo em Cuba, onde irão frequentar curso universitário obrigatório de socialismo de baixos
teores, ministrado por professores
da Unioeste.

EM TEMPO:
Ufa... Ainda bem que isso tudo
é fake news. Ninguém delirou
tanto na campanha para imaginar que fosse possível um cenário assim! Ou delirou?

