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De sertão a metrópole
A população inteira da cidade, no ano da emancipação, caberia dentro do Conjunto Residencial das Palmeiras
Felicitaciones, Cascabel! Não fosse as voltas que a história dá, estaríamos escrevendo
este texto em espanhol. Voltando 524 anos
no tempo, encontraríamos portugueses e
espanhóis em um debate acalorado mediado pelo papa Alexandre IV: onde seriam
as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de
Tordesilhas, que dividia a América Latina
entre os monarcas ibéricos?
Portugal queria puxar as linhas mais para
o oeste. Espanhóis seguravam o cabo de
guerra mais para leste. Inicialmente, o mapa
extraído das escaramuças foi esse que ilustra
o texto: No Paraná, Portugal ficaria somente
com uma pequena faixa no litoral, o restante
era espanhol. Neste período, a área em que
está Cascavel, pertencia a coroa espanhola
estabelecida a 500 quilômetros daqui, em
Assunção, no Paraguai.
O reino da Espanha chegou a constituir
povoados nas imediações de Cascavel, um
deles na região de Terra Roxa. Mais tarde
o tratado foi revisado e passamos a falar o
idioma de Cabral.
Mais um passeio no túnel do tempo: 122
anos atrás, os colonizadores ainda estavam
distantes do Oeste bravio. O Instituto de

Cartografia, Terras e Florestas, marcou o
mapa oestino em 1896 com a seguinte descrição: “sertão desconhecido”.
1923: o barão Homem de Mello descreveu o “sertão” oestino com palavras
proféticas : “O que será do Paraná quando
seus ubérrimos campos, próprios às mais
variadas culturas, forem cobertos de espigas douradas de trigo, fazendo daquelas regiões um dos mais ricos celeiros do Brasil?”.
Década de 40: o oficial do Exército Luiz
Carlos Tourinho depara-se com Cascavel
e assim a descreve: “um chapadão com meia

dúzia de casas”. De fato, a cidade que ali se
insinuava, já liberta do jugo do além mar,
estava às vésperas de obter a emancipação
administrativa de Foz.
1952: uma das mil almas que testemunharam o nascimento do município foi
o adolescente Jairo Fabrício Lemos,
chegado ao poeirão um mês antes, em 12
de outubro, aos 16 anos de idade. Se juntassem todos os cascavelenses naquele ano, o
Residencial das Palmeiras, condomínio no
Parque Verde, sozinho, daria teto a todos e
ainda sobrariam dezenas de apartamentos
vagos.
“Sempre que retornávamos à cidade pela
277 em um Jeep e chegávamos no alto da
Avenida Foz do Iguaçu (hoje Tancredo Neves), o médico Wilson Joffre olhava para
o espigão ao longe e dizia: “essa cidade será
uma grande metrópole”, costumava relatar
“seo” Jairo.
Tão profético quando o homem que versou
sobre as espigas douradas dos trigais, o médico acertou a profecia mais de meio século
atrás, quando isso aqui havia evoluído de
“sertão desconhecido” para “chapadão de
meia dúzia de casas”.

Batalha do Norte
Dom Mauro Aparecido dos
Santos surgiu ao final de uma
longa fila para o buffet cuidadosamente preparado pelo Gabriel
Luvison, no almoço dos pioneiros, no Tuiuti. Não faltou quem
ficasse desconfortável com a cena.
“Põe o bispo na frente”, disse um. O
religioso permaneceu na fila, como
todos os demais mortais comuns.
É com gestos simples como este
que se combate a cultura dos
privilégios no Brasil.

“Aqui só morre de fome quem tem
preguiça de comer”
(Ivan Taborda, sobre a
pujança do Oeste do Parana)

Após décadas de controle político
na região mais populosa de Cascavel, a Norte, Adelino Ribeiro
viu seus domínios invadidos por
outro morador ilustre da região,
Márcio Pacheco. O “Xerife”
fez grande votação no eleitorado
nortista, e venceu em oito dos 13
colégios da região. A trincheira
Norte, com quase um em cada
quatro eleitores de Cascavel, está
para a eleição municipal como
Minas Gerais está para o Brasil
ou Ohio para os EUA.

ELEIÇÃO NA OAB

Tradição x renovação
Vanderson Faria

Advogados vão às urnas; oposição replica
discurso que pôs o grupo atual no mando
Quando mais de 2 mil advogados inscritos na OAB forem
às urnas, no próximo dia 23, estará retomada uma tradição de
bate-chapa em Cascavel.
A cidade ficou conhecida nos
anos 90 por aguerridas disputas
classistas. Era assim no Clube
Comercial, Sindicato dos Bancários e OAB.
Ia para o voto até a disputa
pelo comando local de siglas
como PMDB e do PT. Eram
tempos de urnas conflagradas.
Porém, um longo período de
composições e alianças firmou-se nos anos 2000.
Agora o agito volta por conta da subseção local da Ordem
dos Advogados. De um lado, o
grupo que dirige a OAB faz nove
anos envolto na tradição de
bons mandatos.
De outro, um agrupamento mudancista, que reivindica
a oxigenação. “Com escritura
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Embora, de forma elegante,
Parzianello ressalve que houve
um bom trabalho de seus oponentes até aqui, “a OAB perdeu protagonismo social” e a
instituição “não pode se tornar
igual sindicatos e federações
que tem sempre o mesmo time
no comando”, argumenta.
A outra chapa, quase uma
década atrás, curiosamente
também surgiu de um discurso
semelhante ao usado hoje pela
oposição.
Na época, quando o grupo
hoje na situação venceu a eleição, quebrou um longo ciclo de
três décadas da OAB nas mãos
de um mesmo segmento.
O candidato situacionista,
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registrada em cartório, empenhamos a palavra de não reeleição de nenhum dos membros
de nossa diretoria”, disse Jurandir Parzianello, o candidato da oposição.

45 3038-2255
nutricard.com.br

Andre Beck Lima, reinvidica
para o grupo um legado de “trabalho profícuo”, que resultou
na vistosa sede própria da OAB
na Avenida Assunção e a revitalização do Centro de Convivência, no bairro Pioneiros Catarinenses.
Às urnas, doutores. Boas opções não faltam...

Andre Beck Lima e
Jurandir Parzianello
apresentaram propostas no Café com
Pitoco, no Hotel
Bourbon. O evento é
mensal, com apoio
do Bourbon, Sicoob
Credicapital e
Nutricard.

Pitocas
Como já é tradicional, o bolo de quase
meia tonelada para celebrar os 67 anos de
Cascavel foi confeccionado pela Panificadora Cristal, do casal Luiz/Sirlei Kleinubing e apoio de rotarianos.
Quatro cooperativas filiadas ao Sistema
Sicoob Unicoob conquistaram o título de
Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná em 2018. A certificação vem da consultoria americana Great Place to Work. Um
dos troféus foi para o Sicoob Credicapital,
sediada em Cascavel.
Neste mês de novembro, o Sicredi Vanguarda, sediado em Medianeira e com
abrangência no Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro, assinou a carteira do milésimo funcionário. E a cooperativa anunciou, ontem,
a construção da 9ª agência em Cascavel.
Será na Carlos Gomes com Rio Grande do
Sul.
A propósito, a nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem vínculos com o
cooperativismo oestino. Ela é associada à
cooperativa Lar, no Mato Grosso do Sul.
A JCI Cascavel (ex-Câmara Junior), completou 43 anos no último dia 8. “Servir a
humanidade é a melhor obra de uma vida”,
reforçou o presidente da JCI, Ricardo
Bernardi Castilhos.
O prêmio Toledo Destaque Empresarial
2018 foi entregue ao empresário Helio

João Laurindo. A rede Stop, celebrando
22 anos, é a marca mais lembrada em seu
segmento pela comunidade toledense.
A Fundetec prepara licitação para aquisição de dois carros elétricos para a Guarda
Patrimonial.

Adote um ipê
O empresário Junior Jacobs, da Maximus Atelier, adotou os três ipês brancos
plantados nas imediações da loja, na Avenida Brasil. Assim, ele contribui para consolidar um projeto vencedor. O “Adote um Ipê”
se propôs a reduzir a zero a “mortalidade
infantil” da arborização urbana do PDI. E
até o momento, com vários “pais” e “mães”
adotivos e apoio da Marlise da Cruz (Meio
Ambiente), todos os mais de 70 ipês brancos
estão onde deveriam estar.

The End
Todos os caminhos levam a Capital do
Oeste. Parabéns, Cascavel!

Ele falou
“O fato da pessoa ser heterossexual, homossexual, branco, negro, asiático...isso
é absolutamente indiferente. E nada vai
mudar. Eu tenho grandes amigos que são
homossexuais. Algumas das melhores pessoas que conheço são homossexuais”.
(Sergio Moro,
futuro ministro da Justiça)

Aquele abraço
Para os assinantes Eliseu Zanella,
Rafael Salvatti, Fernando Mantovani, Orestes Hotz, Frederico Kaefer,
Angelo Segalla e Armando Volpato.

Pensata
“Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor”
(Frase atribuída a Walt Disney.
Há controvérsias...)
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PAÇO EM DISPUTA

E 2020 já chegou!
Segunda-feira, dia 12. Por 14 votos contra cinco, a Câmara de Cascavel reprova as
contas do exercício 2015, ano em que o Paço
era comandado com mãos de ferro por Edgar Bueno.
O ato torna o ex-prefeito inelegível por
oito anos, embora ele possa recorrer. Bueno
enxergou na reprovação o dedo do adversário de longa data, Leonaldo Paranhos,
seu ex-vice.
“Foi por comando do prefeito, por ordem do Paranhos”, bradou Bueno em vídeo
postado na rede social. Para ele, Paranhos
foi “pequeno e rasteiro”. “Ele transformou
a Prefeitura em uma máquina de fazer votos e esmagar pessoas”, desabafou o pedetista.
E foi além. Fez circular nos grupos de
WhatsApp um texto irônico que insinua
uma relação promíscua entre o Paço e a
base aliada.
IGUALZINHO - Edgar disse também
que Paranhos usa os “poderes extraordinários” que o cargo lhe confere, para mandar
na Câmara, “distribuindo cargos e benesses”.
Aqui, Edgar fala com conhecimento de
causa, pois agia exatamente assim também. Sempre teve o Legislativo no cabresto.
“Pare de me perseguir, já dei minha contri-

Jairo Eduardo

Dada a largada para Edgar, Paranhos e Pacheco

Pacheco na mesa
reservada ao
prefeito, durante
o almoço aos
pioneiros: 2020 é
ali na esquina

buição, pare com isso”, apelou o ex-prefeito. Ceticismo geral nesta parte da fala.
Suspeita-se que Edgar pretenda disputar as eleições de 2020, mesmo ferido nas
urnas de 2018, em razão da derrota eleitoral
do filho.
É PRÁ JÁ - Fato é que a controvérsia
pôs 2020 no calendário de 2018. Correndo por fora, na condição de deputado mais

votado de Cascavel , Márcio Pacheco foi
comedido ao comentar o duelo de seus virtuais adversários.
“Se o Paranhos usou sua influência na
Câmara para reprovar as contas do Edgar, ele fez um jogo perigoso, do qual o
próprio Paranhos pode ser vítima no futuro”, aconselhou o Xerife.
Tanto Paranhos como Pacheco estavam
abertamente em campanha no tradicional
almoço dos pioneiros, realizado na última
quarta-feira, no Tuiuti. Eles percorreram
as mesas lotadas de senhores e senhoras
de cabelos prateados pelo luar do tempo, e
cumprimentaram um a um.
OUTRO LADO - Questionado no “T
News”, noticioso da 93.1, se usou a caneta
cheia para comover os vereadores e tirar Edgar do jogo, Paranhos foi enfático:“Estamos
com 108 obras e ações para inaugurar no
aniversário de Cascavel, não tenho tempo
para me ocupar com isso”.
Paranhos revelou ainda que cogitou contrapor o vídeo do adversário, mas não teve
tempo nem ânimo para tanto.

www.historiascooperativas.com.br
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