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Vacina pode esperar
Será que somos melhores que a “elite malvada”?
Mais de 90% dos cascavelenses atenderam
o chamado para buscar seus caraminguás
do FGTS. Para atingir este índice, bastaram
apenas algumas semanas. Não importava o
tamanho da fila. Se fosse preciso, acampariam na frente da Caixa.
Menos de 30% das crianças e pré-adolescentes entre 9 e 14 anos de idade foram
levadas até as unidades básicas de Cascavel
para receber a vacina contra o HPV, esnobando rara ação governamental de política
preventiva na saúde.
Mais de 70% ignoraram o apelo. E a espera
já é tamanha pela vontade de um pai ou uma
mãe pegar pela mão, andar três ou quatro
quadras e levar o filho para vacinar, que um
lote de 350 doses (R$ 15 mil) vai para o lixo
no próximo dia 27. A validade está expirando.
Ou seja, para buscar o dinheiro há pressa
e tempo. Para prevenir no próprio filho um
terrível câncer de garganta, colo de útero ou
órgão genital, não há. Alguns agiram assim
por absoluto descompromisso e leniência.
Outros foram conduzidos por bobagens di-

tas em redes sociais e conversas de comadres
(e compadres). “Para que vacinar a criança
contra doença transmitida sexualmente?
Querem estimular a sexualidade infantil?”,
chegaram a dizer alguns que tem muita sorte
pelo fato de a ignorância não doer.
Mesmo que o lote de 350 doses vá ao lixo
hospitalar em Cascavel, outras 8 mil doses
sobraram nas prateleiras. Isso dá uma dimensão de quantos jovens deixaram de ser
imunizados.
O fato é revelador da personalidade de
muitos de nós: somos muito rápidos para criticar gestores, políticos, Dilma, Lula, Aécio,
Temer, governador, prefeito, vereador e as
tais “elites”, mas muito lentos na auto-crítica,
na responsabilização individual por nossas

Editorial
Juntar todos contra os R$ 3,6
bilhões para campanhas eleitorais
é uma ação cívica necessária e
urgente. Acabar com o fundo
partidário, é outra. Assim
deixamos duas alternativas para
eles: ou arriscam a pele obtendo
dinheiro para campanha no
submundo do crime, ou agem para
reduzir por força de lei os custos
de campanha. O voto distrital (não
confundir com “Distritão”), é passo
importante neste sentido. Bilhões
públicos em campanha eleitoral é
tapa na sua cara. Aja contra.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“O sistema político brasileiro
bichou”
(Fernando Henrique Cardoso)

ações e omissões.
O fumante - Vamos lançar um outro
olhar sobre o cidadão que desceu do escritório, no Calçadão na Brasil, para fumar fora do
ambiente fechado e proibido. É uma forma
de entender melhor a equação acima.
Findo o ato, ele vai colocar a bituca entre
o “pai de todos” e o polegar e lança-la na calçada com a destreza de quem treina o gesto
todos os dias.
O conjunto da sociedade – o fumante e
sua família inclusos – vão pagar o “tiozinho”
vestido de laranja da OT Ambiental para fazer
a varrição da bitucada. A fatura vai para o
Paranhos. Que usará o nosso dinheiro para
quitá-la (e, sabe-se, não é troco de cachaça).
Mais dia, menos dia, o hábil lançador de
bitucas desenvolverá um câncer no pulmão.
Vai ocupar um leito público por longos meses
e, sobrevivendo ou não, custará aos pagadores de impostos entre R$ 30 mil e R$ 50 mil
no tratamento do SUS.
Culpa da Dilma? Do Lula? Do Temer? Das
elites malvadas? Espere. Ocupado de correr
das camionetas pretas da PF, de esconder
provas, de embaralhar as investigações, o
político não virá pegar seu filho pelo braço
e leva-lo até a Unidade Básica para vacinar.
É verdade, nossa elite dirigente não é das
melhores. Mas ela está no meio de nós. E ela
veio do meio de nós, que, definitivamente,
não somos muito diferentes deles. O dinheiro
do FGTS é prá já. A vacina da criança pode
esperar... até que o lote vença e vá para o lixo,
onde irá misturar-se a bituca do tiozinho que
fala mal dos políticos...

Deu no Twitter
“Financiamento público de R$ 3,6 bilhões
para campanhas eleitorais? Prefiro as
empreiteiras do Petrolão intermediando
a nossa grana para essa gente. Sai mais
barato”.
(José Antonio da Silva,
profissional liberal)

“163 não vai parar”
Conclusão das duplicações estão ameaçadas?
Rumores que a falta de repasses
e cortes no PAC irão paralisar as
obras de duplicação da rodovia
163, tanto entre Rondon e Toledo,
como entre Cascavel e Capitão
Leônidas Marques, ganharam
força nos últimos dias.
Segundo reportagem do jornal
“O Paraná”, no último dia 3, demissões em massa de operários
no trecho para Guaíra indicam
a paralisação eminente naquele
trecho.
Olhando as obras de perto todos os dias, o prefeito de Capitão,
Cláudio Quadri, está convencido de que o trecho que ruma para
o Sul não deverá ser afetado. Pelo
menos este ano, não.
“Das conversas que mantenho
com a construtora, percebo que
há recursos para concluir a duplicação de Cascavel até Capitão, talvez ainda este ano”, disse
Quadri ao Pitoco, ontem.
A movimentação de homens,
caminhões e máquinas era inten-

sa ali, no último sábado, quando
a reportagem percorreu toda a extensão em obras.
Trechos inteiros já estão prontos, porém ainda não liberados.
Muitos condutores ignoraram os
bloqueios de cavaletes e cones, e
já estão utilizando a nova pista.
Ao todo, o projeto prevê a duplicação de 73,4 quilômetros com
investimento de R$ 579 milhões.
A obra é executada pela construtora Sanches & Tripoloni, sediada
em Maringá.
A empresa vem aplicando uma
técnica incomum em obras rodoviárias: a utilização de camadas
de até 30 centímetros de concreto
recheadas de barras de ferro visíveis a olho nu.
Segundo Quadri, comitivas do

Aquele abraço
Para João Francisco, Jeová
Pereira, Vanderlei Costa, Paulino da Luz, Washington Lee
Abe e Haroldo Cezar Carvalho.

exterior, EUA e Europa, estiveram aqui conhecendo a técnica,
notadamente pelo resultado obtido em reduzir o ruído da rodagem
em pisos de concreto.
Em tempo: Jornalistas de
Cascavel não tem conseguido falar com os caciques do Dnit em
Curitiba. Os homens não atendem
e não retornam os pedidos de entrevista. É a casta que não deve
satisfações a ninguém...

Agenda
“Agronegócio no Oeste do Paraná” é o tema da palestra do
presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, nesta terça-feira na
Areac. Será ás 19 horas na sede
da entidade.
Lucros obtidos com a venda
das camisas do FCC Cascavel
foram entregues nesta terça-feira pela manhã para a Apae
de Cascavel. O repasse foi feito
pelo dono da Havan, Luciano
Hang, um dos patrocinadores.
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Pensata
“É relativamente fácil concordar que só o Homo Sapiens pode
falar sobre coisas que não existem de fato e acreditar em meia
dúzia de coisas impossíveis antes do café da manhã. Você nunca convencerá um macaco a lhe
dar uma banana prometendo a
ele bananas ilimitadas após a
morte no céu dos macacos”
(Yuval Noah Harari,
no best-seller internacional
“Sapiens – Uma breve história
da humanidade”. Após 25
semanas como segundo livro
mais vendido na lista da revista
Veja, “Sapiens” assumiu o 1º
lugar em maio último)
Em tempo: obrigado Paulo
Bini, pelo empréstimo. Em breve
história da humanidade, o terá
de volta.

The end
- A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito
normal.
(Raul Seixas)
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