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Vai chegando, Francisco...
Papa e Pitoco fazem “blitz” nas garagens dos padres

Ele chega ao Brasil na próxima segunda-feira.
Antes, porém, fez uma visita surpresa à garagem do
Vaticano. Francisco queria saber que modelitos de
carro os padres estão usando. A intenção é aferir se
o prelado adotou a nova doutrina da casa, baseada
na simplicidade. O papa não quer ver a igreja e seus
membros ostentando, e repreendeu um padre colombiano que estacionou uma flamante Mercedes na
garagem. Imediatamente, o sacerdote sul-americano,
que diz ter ganho o veículo de um irmão, pôs o estrelado alemão à venda.
Se fizesse uma inspeção semelhante em Cascavel,
o papa encontraria um modesto Fiesta na garagem
do Sandro Cortez, compartilhado com o padre Nélio, ambos da Catedral. Na vizinha Santa Tereza, iria
conhecer um GM Astra e outro Palio, utilizados pelo padre Zico e seu
colega de jornada.
Se quisesse conhecer o “andar de cima”, Francisco encontraria um
Polo (Volks) na garagem de Dom Mauro, o descontinuado Santana ali
atrás da igreja São José Operário, no Jardim Tropical, à disposição de
Dom Armando, e outro Santana na residência do Dom Lúcio.
Não foi possível visitar a garagem de todo mundo que usa batina e

distribui hóstias, mas foi o suficiente para perceber
que a Arquidiocese de Cascavel não ostenta luxo. Os
padres são remunerados ao salário digno de R$ 2 mil
e plano de saúde (Unimed).
Os bispos cascavelenses ganham R$ 3,4 mil, mas
nenhum deles dispõe de um Bombardier Global Express, jato de 50 milhões de dólares do bispo Edir
Macedo, ou o helicóptero e o jatinho do chapeludo
Valdemiro Santiago, ou ainda os jatos de 12 milhões
de dólares do RR Soares e do Silas Malafaia.
Uno “pelado” - Agora, se o argentino quisesse
conhecer alguém realmente afinizado com a cultura
espartana dos novos tempos no Vaticano, deveria
conhecer o padre Antonio Mateus Colucci, da Paróquia São Pedro.
Ele fez votos de pobreza há 49 anos, ainda na Itália, sua terra natal.
O carro mais sofisticado que dirigiu foi um Fiat Uno “pelado”. Seu “patrimônio” se restringe a um quarto de escassos metros quadrados e uma
cama. “Não preciso mais que isso para viver”, disse, ontem, ao Pitoco.
Em tempo: o padre Mateus (foto) não sabia da inspeção do Francisco na garagem do Vaticano: “Não assisto TV, não vejo internet. Esse
conteúdo mundano da TV atrapalha a vida espiritual”, disse.

Crise? Onde?
Na primeira edição após as eleições
do ano passado, afirmamos aqui que
a oposição não usou todas as armas
que dispunha contra o candidato à
reeleição Edgar Bueno. De fato, por
razões difusas (possivelmente por
temer a gaveta 12) parte do arsenal ficou intacto. Uma das peças da
artilharia somente agora surgiu na
internet. Mostra Edgar e sua troupe
“vestidos” de vaquinhas. O vídeo
pode ser encontrado no meu perfil no
Facebook. É tiro de espingarda de sal
grosso, incapaz de ameaçar a reeleição, mas não deixa de ser divertido.

Saíram como pão quente os apartamentos
do edifício Excellence, da JL, na região das
mansões suspensas da Minas. Restam apenas três unidades de 4 suítes e 4 garagens
per capita. O investimento por apê é de R$ 1,5
milhão. As duas coberturas, de quase R$ 3 milhões cada, estão vendidas.

Exército branco
Indignado com o ato médico baixado pela
dona Dona Dilma, o ortopedista Adilson Leczko faz uma aposta: “Da mesma forma que os
médicos tiraram uma eleição do então favorito
Edgar Bueno para prefeito de Cascavel, vão
tirar a reeleição da Dilma”. É esperar para ver.

“Um carro é necessário para
muitas finalidades, mas por favor,
escolha um mais humilde”.
(Papa Francisco, após a investida nas garagens
sacerdotais, lançando a “Era do Fusca)

É de Cascavel a campeã brasileira
de Body Fitness, categoria até 1,68
metro.

No próximo dia 27, o Pitoco completa 16 anos e meio de circulação, em
ótima forma.

Trata-se da nutricionista Juliana Pansardi, que em seus 166 centímetros
de altura, ostenta níveis de gordura
entre 5 e 7%.

As oitos cotas de publicidade, abertas
ao lado do editorial, se esgotaram em
apenas duas semanas de vendas.

Antes da vitória consagradora no Rio
de Janeiro, ela já havia sido campeã
cascavelense e paranaense.
Agora, Juliana disputa o titulo mundial em outubro próximo, com grandes
possibilidades de obter mais uma conquista.

O Pitoco tem um dos centímetros/
coluna mais valorizados da imprensa
escrita paranaense, equivalente aos
dos grandes jornais do estado.
A empresa A.Mantovani Neto &
Cia Ltda, revigorada no mercado de
loteamentos, e com longa tradição
imobiliária, é uma das novas clientes
do Pitoco.

Juliana é essa moça aí da foto abaixo,
que também frequenta os melhore
outdoors da cidade, como garota
propaganda de sua clínica.

Cézar Machado

A campeã é a legítima pessoinha que
inverte os adágios populares: “casa de
ferreiro, espeto de ferro” e “faça o que
digo, e faça o que faço”.

“Acreditamos no potencial do Pitoco.
A cidade inteira lê. O que sai ali vai repercutir. Estamos felizes com os resultados”, afirma Fernando Mantovani.
As receitas publicitárias do Pitoco são
100% originárias da iniciativa privada,
já que o informativo não veicula (por
opção própria) anúncios da prefeitura
ou dos governos estadual e federal.

Carta do Leitor
“Caro editor: quero parabenizá-lo
pela sutileza com que sugeres nomear rua de Cascavel com o nome
de Francisca Lessa. Realmente
oportuna a observação de que muitos “filhos” dela já receberam tal
home-nagem em nossa querida cidade”

Jairo Eduardo

Pitocas

O cara do 13

(Vilmar Valdemarca)
“Boa tarde, Pitoco. Falando sério, seu brinco não combina com
sua pessoa. É irritante demais só de
ver... mas seus argumentos, alguns,
até que são legais...
(Paulo@zipmail.com)
“Moradores de Cascavel de
e região, precisamos levantar a
bandeira da indignação contra o
monopólio da Azul no Aeroporto de
Cascavel. Como pode uma passagem
aérea de Cascavel a Londrina custar
R$ 971,94, sendo que de São Paulo
a Paris sai por R$ 1.5 mil? Cascavel
a Londrina 300 Km (linha reta) São
Paulo a Paris, 9.4 mil km?”
(Luiz da Silva – Cascavel)

Para os assinantes Marco Palacio
e Rejane de Fatima Palacio, Everton Carlos Balbinotti, Reinaldo José
Rocha, Lucas Pereira de Souza, Cesar
Martin Sonda e Jorge Alberto Sonda.

O advogado Loreno Barzotto é o
ilustre morador da Rua 13 de Maio,
1313, o endereço mais curioso da cidade. Zero de superstição, ele não se
importou em pousar para essa foto ao
lado do número considerado controverso. Em alguns edifícios dos EUA e
da Inglaterra, o andar “pula” o número
13, vai do 12 para o 14 direto. Em
tempo: até onde se sabe, Barzotto
não é eleitor da turma da dona Dilma.

Só rindo
Definição de filho em tempos modernos:
“Na barriga até nascer, nos braços até
crescer, nas costas até morrer...”

The end

“País rico é país que gera
riqueza para combater a pobreza”

