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João, do porão ao pincel
Endurecer-se sim, perder a ternura jamais
João do Porão era o nome mais temido
dos tablados. Forte, disciplinado, professor
de judô. Mas sempre guardou consigo, mesmo que isso passasse despercebido, um lado
terno, sensível.
Era assim quando recolhia meninos de
rua, engraxates em sua maioria, para aulas
no “0800” de artes marciais. Porém, o João
ficou conhecido mesmo foi na gastronomia.
Era dele o restaurante das “celebridades”
da aldeia nos 90 em Cascavel. O ponto, ali na
rua Paraná, perto do Tuiuti, era frequentado
por prefeitos, deputados e a nata empresarial
da cidade.
De dois anos para cá a vida do João mudou
muito. As articulações do joelho esquerdo,
ressentidas por 35 anos de lutas no sentido
literal da palavra, exigiram intervenção cirúrgica.
Uma superbactéria, infecção hospitalar,
visitou o João. E após inúmeras outras tentativas, restou a “solução final”: a amputação.
João foi para a cadeira de rodas, e sumiu da
roda social.

João em frente ao mosaico de
quadros que produziu: reinvenção

Editorial
Aqueles que perdem a mobilidade
tem dois caminhos para seguir:
se lamentar pelo infortúnio pelo
resto de seus dias, ou perceber
que há vida após a ocorrência e
adaptar-se a ela. É preciso fazer
a legislação avançar no que
diz respeito as calçadas. Uma
alternativa é a Prefeitura licitar
a execução da obra e enviar a
fatura ao dono do imóvel a título
de contribuição de melhoria.
Muita gente só irá perceber o
degrau na calçada em frente ao
seu imóvel, quando habitar
uma cadeira de rodas.

Falou & disse
“Não houve um processo regional de
rejeição a Cascavel. Houve, isso sim, uma
ausência de Cascavel no debate regional”
(Edson Vasconcelos, nas páginas amarelas do
PItoco revista, que circula na próxima terça-feira)

Querido na vasta família – ele tem seis
filhos – e privilegiado dono de um leque
imenso de amigos, João não teve muito tempo
para entristecer.
E na melhor filosofia guevarista, “Hay
que endurecerse, pero sin perder la ternura
jamás”, ou inspirado no clássico “Os brutos
também amam”, o João foi do porão dos
brutos para o pincel dos artistas.
Para tanto, ele buscou apoio na filosofia oriental, absorvida nas lutas marciais.
“Aprendi na luta, que ao cair é preciso levantar rápido para não levar outra pancada”,
relata.
Vasculhando na internet, João do Porão
estudou pintura abstrata. E passou a produzir quadros em seu recanto colado a mata na
região do Country.
Inspirado no canto de diversas espécies de
pássaros em seu entorno, sabiá, canário terra,
a saracura, desenhou paisagens e presenteou
amigos com os quadros. O braço forte do ippon, do wazari, virou a mão amiga do pincel.
João se reinventou. “Adaptei minha casa,
trouxe a suíte para o térreo, coloquei a horta
em caixas, mais perto de mim, só não dou
conta de arrumar as calçadas da cidade”,
afirma o novo artista, agora apresentado para
os desafios impostos aos cadeirantes.
É isso, João percebeu que a cidade foi feita
para gente ereta de duas pernas, e principalmente, para os seres dominantes do planeta,
aqueles feitos de aço, motor e quatro rodas.
“Antes eu pensava: esses caras que reclamam
das calçadas são uns chorões. Agora vejo que
eles têm razão. É um desafio se locomover de
cadeiras de roda na cidade”, afirma.
Apesar do caminho difícil, João não se
queixa. Ele prefere apontar os avanços de
acessibilidade no centro, a partir das obras do
PDI, e de melhorias pontuais com as rampas.
Esse é agora o espírito do João que foi do
porão ao pincel e reuniu os amigos recentemente para celebrar seus 80 anos. Cabeça
leve, mãos aos pinceis.

DEU NO CAIO

Pitocas

Os vândalos

Parecer de Luiz Fernando põe o petista no páreo, até algemado

O Café com Pitoco de outubro será na próxima quarta-feira,
no Bourbon Hotel. Em novo formato, o evento trará uma exposição do presidente do FC Cascavel,
Valdinei Antonio da Silva.

Outdoors do presidenciável
Jair Bolsonaro foram fixados
em Cascavel. Em 48 horas, estavam vandalizados. Se o cartaz
fosse de Lula, não seria diferente.
Seria vandalizado. É a antecipação do duelo insano entre a extrema esquerda e a extrema direita,
cujos piores capítulos estão por
vir quando 2018 chegar.

Lula no páreo

Um dos mais requisitados especialistas em direito eleitoral
do país, com diversos figurões da
vida pública nacional em sua carteira de clientes, o advogado cascavelense Luiz Fernando Casagrande Pereira está de volta
ao centro do noticiário político.
Em um estudo jurídico preparado a pedido do PT, ele conclui
que Lula poderá disputar as eleições presidenciais em 2018 mesmo se for condenado em segunda
instância, e ainda que o STJ e o
STF não concedam liminar para
suspender a inelegibilidade que
viria com essa sentença.
Mesmo nessa situação limite,
afirma o causídico, o PT poderá
registrar a candidatura do ex-presidente no TSE em agosto, pois
só a partir daí ela seria objeto de
impugnação.
Veja a explicação mais ampliada sobre o seu entendimento do
caso: “Ocorre que entre a impugnação e o afastamento de Lula
da disputa há uma enorme distância. Se todos os prazos para

o julgamento forem cumpridos
no TSE, o eventual impedimento
só ocorreria em 12 de setembro.
Neste intervalo de um mês, Lula
já estaria em plena campanha”.
Ou seja, daí em diante dificilmente algum juiz se atreveria a
tirá-lo do páreo.
(O texto acima, cujo teor repercutiu nos
principais veículos de comunicação do
país, foi veiculado originalmente no blog do
jornalista Caio Gottlieb)

Na canela

Com o boletim no azul, recém
promovida para a condição de
Centro Universitário, com 92%
dos cursos avaliados em grau de
excelência pelo Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes
– Enade, a nova geração a frente da Univel olha também para
o verde.
Foram plantadas centenas de
árvores, da espécie canela, no
vasto estacionamento da instituição. O ajardinamento deu outra cara para a Univel.

O presidente Temer está na região nesta sexta-feira. Veio para a
inauguração do frigorífico de peixes da C.Vale. Já o ministro Kassab, das Comunicações, estará na
cidade neste sábado, para encontro estadual do PSD.
O ministro dos Transportes estaria por aí também, inaugurando
trecho da duplicação da rodovia
163, entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste. O problema é que
ele deixou de ser ministro por uns
dias, para votar contra o afastamento de Temer, em Brasília. A
inauguração da 163 ficou para o
início de novembro.

Aquele abraço
Para os assinantes Francisco Souza, Elton Stein, Aparecido Rodrigues
Alves, Claudio Ribeiro, Emerson
Rosetti, Cesar da Luz, Seno Rhoden,
Clademir Santos e Rodrigo Ferreira.

Por um planeta +

Verde

Plante uma árvore!
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Agenda

A macarronada do Lions Clube
de Cascavel será servida na rua
Riachuello 666, neste dia 28.
O posto de combustíveis no Trevo Cataratas está sob nova direção. João Destro alugou para o
empresário Orlando Vascelai.

The end

Jogo encontrado pela PF no celular do baiano Geddel: “O fim de
um ladrão”.

