Tiro ao pombo

Ibama desautoriza matança

O secretário municipal de Esportes, Ladir Salvi,nega a matança
de pombos no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto. Segundo denúncia publicada no jornal” A Cidade”,o professor teria determinado o
extermínio de pombas no ginásio, já que as aves usam a estrutura
do mesmo para pouso e reprodução,sujando o ambiente.Salvi
confirma no entanto que pretendia eliminar os pássaros. “Eu quero
proteger o patrimônio público pois a gente acabava de pintar e
os bichos cagavam (sic) em cima”. O professor foi desautorizado
a eliminar as pombas. O Ibama admite que recolha os ovos para
controlar a reprodução ou que se arme arapucas para recolher as
pombas a outro ambiente.O secretário já cogita a idéia de chamar
o corpo de bombeiros para recolher as aves,uma vez que desistiu
de posar de “chupa-pomba”, mediante a repercussão negativa do
episódio.

Hora da colheita

O proprietário
da Transpaula,
que monopolizava os
serviços de
transporte
escolar em Cascavel, cobrando
valores por km rodados bem acima dos preços de mercado, não é
bobo e nem nada. Embora negue,
ele investiu pesado na campanha
eleitoral do ano passado. Deu
considerável quantia em dinheiro
para pelo menos dois, dos três
principais candidatos a prefeito. É
aquela história: ”tem o tempo de
plantar, e tem o tempo de colher”.

Bumerangue

Vem forte

A cúpula evangélica no Paraná,
A propósito, o presidente do PDT
de Cascavel, José Alberto Dietrich, composta por 40 pastores que
Diz ter em mãos um cheque frio da ordenham um rebanho de 200 mil
Prefeitura de Roncador, repassado eleitores, bateu o martelo: o vereador Misael Pereira, de Cascavel, é o
aos pedetistas pela Transpaula a
candidato do segmento a deputatítulo de doações de campanha.
do estadual.

Quebradão

“Era pintar e os bichos
cagavam em cima”
(Ladir Salvi, sobre a “poluição” que
as pombas causam no Ginásio de
Esportes)

Se o prefeito decidir extinguir uma
autorquia, estará matando dois
coelhos em uma cajadada: se livra
de uma bomba relógio e de um
membro do primeiro escalão que
poderá requisitar sua insolvência
pessoal, já que deve uma fortuna
na praça.

Show de sexo explícito
lota boate de Cascavel
A apresentação dos atores
de filme pornográficos, Jonhy
e Jhessica,está atraindo “multidões” para boate La Piova, localizada as margens da BR 277. Os
shows começaram no último dia
14 e prosseguem até a próxima
sexta-feira. O ator Jonhy Hismith
e sua companheira (eles são casados de fato), fizeram do sexo

explicito um rentável negócio.
A agenda deles está cheia até
outubro e já puderam acumular
um bom patrimônio com atípica
profissão: fazenda em Campo
Grande (MS); camioneta F-1000,
carro de luxo, telefone celular e
imóveis em Fortaleza. Mas nem
tudo são flores na vida do casal.
Confira na entrevista.

Você já falhou na “hora H”?
Jonhy Hismith (ator pornô) – Já.
Uma vez dei uma falhada diante de
uma casa lotada com 400 pessoas. 40
minutos sem subir.Eu teria que devolver o dinheiro para todo mundo.Pedi
um tempo,troquei de mulher e aí eu
consegui.O pessoal aplaudiu em pé.
Pitoco- Qual é o segredo para fazer o
trabalho diante de tanta gente?
Jonhy- Você usou palavra certa: segredo. E segredo é segredo né? Se eu
revelar estarei orientando possíveis
concorrentes.
Pitoco- Como é o show?
Jonhy- A gente começa no palco. Aí
vamos para bem próximo do público
e realizamos várias posições. É bom
chegar bem perto para as pessoas verem
que é de verdade, pois tem gente que
acha que o negócio é de plástico, ou
alguma prótese.
Pitoco- Conte um caso atípico que
aconteceu com você.
Jonhy- Foi em Vacaria (RS). O padre da
cidade ficou revoltado e queria queimar

nosso ônibus,mas o show acabou
saindo assim mesmo.
Pitoco- Como foi sua passagem na
região Oeste?
Jonhy- Ótima. Fiz uma apresentação
em Foz do Iguaçu, onde um político
mandou nos buscar de helicóptero.
Pagou 2 mil dólares por 20 minutos
de show na mansão dele.
Pitoco- Com tanto trabalho, sobra
ânimo para as obrigações conjugais?
Jonhy- Com certeza. É nessa hora
que o bicho pega pra valer...

Nome: Jonhy hismith
Idade: 29 anos
Naturalidade: Fortaleza (CE)
Estado civil: Casado, sem filhos
Profissão: ator pornô

Crianças

A coordenadora nacional da
Pastoral da Criança, Zilda Arns
Neumann, estará em Cascavel
no próximo dia 27. Ela está
indicada para receber o Prêmio
Nobel da Paz.

Arteiros

A secretaria de cultura realizada
no próximo dia 19, as 20 horas
no Paço das Artes,a exposição
“Cascavel mostra a sua arte”.

LER

Acontece nesta quarta-feira na
sede da OAB (Edifício Cima, 2º
andar),a abertura do seminário
sobre as Lesões por Esforços
Repetitivos (LER).A promoção é
escritório Trabalho e cidadania –
Advogados Associados.

Só rindo

No cair da tarde, dois portugueses faziam um jogo de adivinhação na mesa do boteco:
-Se você adivinhar quantas cobras eu tenho no meu sítio, eu
te dou uma e fico com as outras
três.

O repórter Paulo Mello, das rádios
Capital/Nacional, está se recuperando
de um princípio de enfarte. O mal súbito
obrigou o “Coruja” a um descanso
forçado em um hospital da cidade.
O jornal “A Cidade” circula diariamente
desde a última terça-feira.

