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Gelo aqui, entramos numa fria!
Poeta faz apelo apaixonado a “moça branca como a neve”
Os termômetros marcaram dois graus
negativos no totem do Pajolla, instalado
no aeroporto de Cascavel, na madrugada
de hoje. Confirmado oficialmente esse
índice, provavelmente terá sido o dia mais
frio desde aquele 18 de julho de 1975,
quando a máxima foi de 3,4 graus positivos e a mínima de 4,2 negativos. A fonte
da temperatura polar de 38 anos atrás é
o Iapar, que também enxergou neve aqui
(segundo o Wikipédia) nos anos de 1979,
82 e 2000.
Cabe um esclarecimento que tenta distinguir a tênue, fina e gelada camada que
divide os conceitos de geada, granizo neve
e chuva congelada. Os meteorologistas ingleses - que supostamente
conhecem esses fenômenos melhor que nós - definem a ocorrência
da noite de ontem em Cascavel como sleet, chuva com neve. Portanto, em última análise, sim, nevou em nossa cidade. É verdade
que bem pertinho, em Guarapuava e até Laranjeiras do Sul, foi mais
intenso, criando um “colchão” de gelo ao solo.
Interditado - As paisagens europeias também trouxeram proble-

mas. No estado vizinho, quatro rodovias
estaduais e duas federais de Santa
Catarina foram interditadas pelo risco de
conduzir veículos sobre o gelo.
A friagem pegou até o comércio cascavelense desprevenido. As lojas não
possuem estoques de aquecedores.
Os fabricantes não vencem atender a
demanda. A Sanepar emitiu um alerta
inédito, pedindo que os moradores de
Cascavel e região cubram os “relógios”
para evitar o congelamento e suspensão
do fornecimento. Os cafeicultores do
estado também foram alertados para
proteger suas culturas.
E muitos cascavelenses foram as redes sociais veicular fotos e
filmes com os cristais que desciam do céu. Um inverno diferente,
como há muito não se via. Mas um ponto iguala tudo que acontecer
daqui para frente: sejam manifestações, sejam fenômenos climáticos, tudo vai para o azul da rede. A ilustração deste texto, que põe
nossa cidade no cenário da “Era do Gelo”, foi a mensagem mais
compartilhada, ontem, entre os cascavelenses inscritos no Facebook.

João e Maria
“Quando você for-se embora, moça
branca como a neve, me leve. Se
acaso você não possa me carregar
pela mão, menina branca de neve,
me leve no coração. Se no coração
não possa por acaso me levar, moça
de sonho e de neve, me leve no seu
lembrar. E se aí também não possa
por tanta coisa que leve já viva em
seu pensamento, menina branca de
neve, me leve no esquecimento”.
(Cantiga Para não Morrer
Ferreira Gullar)

O Irpen-PR pesquisou 537 cartórios de registro civil do Paraná nos últimos 15 anos. E
divulgou, ontem, os nomes mais registrados do
período. Femininos: Maria, Ana, Julia, Amanda
e Letícia. Masculino: João, Gabriel, Lucas, Matheus e Gustavo. Em viés de alta, Davi, nome
do filho do Neymar.

Roendo o piche

O prefeito de Cascavel e o secretário Ratinho Jr (Desenvolvimento Urbano), assinam
convênio amanhã em Curitiba. O roedor enviará R$ 5 milhões para pavimentação asfáltica.
É o suficiente para cobrir com o manto negro
aproximadamente 70 quarteirões. Lembrete: o
12 prometeu pavimentar 100% da cobra.

“Baratas,
voltem para o
esgoto”
(Frase em cartaz no protesto contra
o governador Cabral, no Rio de Janeiro)

Dom Lucio relativiza
queda do catolicismo

Cézar Machado

DataFolha mostra que o índice de católicos no Brasil caiu ao menor patamar da história
Pesquisa DataFolha publicada no último domingo, na
véspera da visita do Papa Francisco, mostra que o índice de
brasileiros que dizem seguir a
igreja de Roma é o menor da
história.
As primeiras aferições, na
década de 80, mostravam que
quase 8 em cada dez brasileiros
se diziam católicos. A pesquisa
realizada na semana passada
destaca que esse índice chegou
agora a 57%.
Significa dizer que milhões de
brasileiros migraram para outras denominações ou simplesmente não
seguem religião nenhuma. Alcançado
pelo Pitoco, na fria manhã de hoje,
em Passo Fundo (RS), onde cumpre
missão do ofício, o ex-arcebispo de
Cascavel, Dom Lúcio, relativiza os
números.
“Antigamente as pessoas se
apresentavam como católicas por
tradição, nem sempre por convicção.
Acredito que agora aqueles que se

Eles falaram

“9% das pessoas checam celular durante o sexo, aponta estudo”
(Manchete do jornal “O Estado
de São Paulo”)

Listolino, a repercussão

Pitocas

Confira alguns comentários publicados em redes sociais sobre a
edição da última sexta-feira, quando
o Pitoco trouxe a luz o fantasma Listolino, um sujeito que sabe muito da
história de Cascavel.
“Essa é daquelas edições para
gente guardar de recordação!” (Laís
Lainy, jornalista que trouxe a lista dos
maiores devedores em primeira mão)

O artista plástico Dirceu Rosa recebe, nesta quarta-feira, o título de
cidadão honorário de Cianorte. Em
paralelo, ele abre naquele município a
exposição “Criando e construindo com
as mãos”.

“Vale a pena guardar, pois é um
belo histórico de nossa cidade e traz
fatos relevantes” (Ana Stocker)
“Podemos chamar de breve resumo histórico da venenosa encruzilhada” (Sebastião Dias, radialista)

declaram católicos, o fazem por absoluta convicção. Importante ressaltar que em seus pronunciamentos, o
Papa que hoje nos visita, tem enfatizado mais a dignidade humana do
que ressaltado diferenças religiosas”,
declarou Dom Lúcio.

The end

Não há outro assunto na Fronteira,
que não a atitude do empresário
gauchão de Foz com negócios em
Cascavel e região que chutou a porta
do armário e foi ser feliz com um jovem aqui de Toledo.

“Não temos em Cascavel algum
exorcista? Alguém que consiga expulsar os diabos do corpo desta serpente? Listolino poderia descansar
em paz, apenas descrevendo uma
história de santificação das almas
incomodadas pelas ameaças dos
demônios...” (José Armando Peletti
– professor)
“Antológica esta edição do Pitoco.
E por mais que se diga que em Cascavel o crime compensa, o que é deles está guardado” (Alceu Sperança
– historiador)

O andar térreo do Unique Office,
sofisticado edifício comercial projetado e edificado pela NBC, acaba de ser
comercializado.
O local sediará a nova sede do Uniprime, instituição financeira cooperativa voltada para os profissionais de
saúde, que acaba de abrir seu portfólio
também para a clientela de outros ramos de atividade econômica.
O investimento da Uniprime em sua
sonhada sede própria, é da ordem de
R$ 2 milhões.

Pensata

“Ateísmo não é religião mas é
uma crença. A religião é inteiramente subjetiva e depende exclusivamente da concepção única
que cada um tem dela.”
(Humboldt)

Para os assinantes Dione e Claudia
Olynik, Adilson Cezar Martinhago,
Jorge Menegatti, Irani e Denise Lottici,
Fausto Gonçalves Batista, Fabiana Lazari e equipe da Em Foco Modas.

Abraços

“Já fiz tanta coisa boa deitado, o
gol foi a primeira vez”
(Fredy, “matador” da seleção
brasileira)
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