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“Veja” vê sangue jorrar na 277
Oeste incluso nas cinco rodovias mais ensanguentadas; há controvérsia

Extensa reportagem da revista “Veja” desta semana
traz o estudo mais aprofundado sobre a carnificina no
trânsito brasileiro.
Passando ao largo dos dados oficiais do DataSus (43,2
mil óbitos em 2012), a publicação foi buscar no banco
de dados do DPVAT um número mais perto da realidade:
foram 60.752 vítimas fatais no ano passado. É mais que
a Guerra do Iraque matou em três anos.
O estudo levanta também os cinco pontos que mais
matam por acidente automobilístico no Brasil. Aqui uma
surpresa: o Oeste do Paraná surge no mapa da “Veja”.A
região da BR 277 entre Guaraniaçu e Nova Laranjeiras
aparece no ranking das matadoras com 20 óbitos em
2012.
Não há dúvidas que aquele trecho sinuoso, na região do aldeiamento
indígena é perigoso. E, por fazer parte do Anel de Integração, já estaria
duplicado se o projeto original do ex-governador Jaime Lerner tivesse
sido levado a cabo.
O próprio Lerner, e depois os seus sucessores, retalharam o contrato
ao sabor das conveniências eleitorais e “rifaram” as obras.
Mas ao incluir o trecho entre os cinco mais matadores do Brasil, “Veja”
pode ter cometido um erro estatístico grave. A revista analisou apenas
o ano de 2012, quando deveria ter feito uma média dos últimos cinco
anos, pelo menos.

No ano analisado, ocorreu ali uma tragédia insólita até
para os elásticos padrões brasileiros. Em 12 de junho de
2012, um choque entre um caminhão em uma van, resultou em 15 óbitos. O fato contagia a estatística, pois sozinho
responde por quase 80% das mortes atribuídas ao trecho.
Se resgatar as ocorrências de todos os anos anteriores,
aquele ponto nunca irá aparecer sequer entre os 50 que
mais matam no trânsito brasileiro.
O editores da “Veja”, - sem dúvida a melhor revista do
Brasil - menosprezaram um detalhe importante no mundo
da estatística: ao torturar os números, eles falam mais que
devem, e podem até mentir.
Saques - Talvez tenha faltado aos jornalistas uma visita
ao local apontado como 4º mais letal entre as rodovias federais. Ali
ficariam sabendo que a Polícia Rodoviária investiga denúncias de que
índios provocam acidentes para saquear cargas. O inspetor da PRF,
Félix Ribeiro, está convencido deste fato. Segundo ele, os índios
são suspeitos de jogar óleo, pedras e pedaços de madeira na 277.
O cacique Sebastião Tavares admite saques, mas nega que os índios
tenham provocado os “tombos” nos caminhões.
De toda forma, condutor, ao trafegar naquela região, lembre-se da
capa da revista que ilustra este texto: o carro transformado em uma
arma letal. E que algum selvagem (ou mais provavelmente, um “civilizado”), pode estar à espreita na próxima curva.

...Paranhos
Miroslau Bailak, diretor da Regional
de Saúde é o sujeito que fica com o
abacaxi na mão. Ele não dispõe de
um único leito hospitalar hoje para
oferecer à vasta clientela. Analisando
o histórico dos internados na região,
ele ficou apavorado com o número
de acidentados nos hospitais. “Eles
lotaram tudo”, resume. Bailak pede
reeducação dos condutores e imediata aplicação da lei seca. “Defendo a
aquisição imediata de 400 bafômetros aqui. 60 mil mortes no trânsito
é como derrubar 276 aviões de
porte grande por ano e matar todos
os passageiros. Não podemos ficar
indiferentes”.

Também foi possível aferir os pecados da
gula de alguns parlamentares. O cara que oferece mais boca livre para a galera e pendura na
conta da Assembleia é o deputado Anibeli (R$
50 mil no primeiro semestre). O mais econômico é o Paranhos, de Cascavel, que gastou
rasos R$ 14,00/dia.

Lemos e...

A Assembleia Legislativa pôs mais informações na internet. Por elas, percebe-se que os
quatro estaduais de Cascavel empregam 59 assessores. O gabinete mais “pesado” é do Adelino, custa R$ 72,8 mil/mês com salários (fora
encargos). O mais leve é do professor Lemos,
R$ 40,4 mil.

“A gula é uma fuga emocional,
um sinal de que algo está
nos comendo”
(Peter de Vries, novelista norte-americano)

O brilho dos Kyung Ann
Na semana passada completou-se
60 anos do fim da Guerra da Coreia.
Embora distante (27 horas de avião,
com as conexões), o conflito teve repercussão aqui, na aldeia.
Foi por consequência do embate
entre povos irmãos que a família
Kyung Ann veio para Cascavel. Possivelmente sejam os únicos coreanos
na terra dos “gringos”. A face mais
conhecida da família é da médica nefrologista Hi Kyung Ann, cujo nome
significa “pessoa que brilha”.
O pai dela era um próspero industrial no ramo de óculos na Coreia do
Sul, nos anos 50. Foi prisioneiro de
guerra. Uma diarreia lhe salvou a vida.
Aproveitou o tratamento para fugir
com esposa e cinco filhos em uma
carroça.
“Seo” Kyung Ann sobreviveu a três
guerras, atravessou o planeta e veio
parar no Brasil. “Ele queria ficar mais
longe possível da Coreia para que
minha mãe não quisesse voltar”, re-

lata a doutora Hi.
A razão que motivou a fuga foi
preservar o primogênito, hoje engenheiro em São Paulo. Ele estava
na idade de servir o Exército e seria
designado para a sangrenta Guerra
do Vietnã em apoio aos EUA.
A fuga - Os pais de Hi moram em
Cascavel, no centro. Quem olha para
o casal octogenário, jamais pode imaginar os horrores que eles viram.
A filha visita todo ano os primos
coreanos. E entende bem por que os
pais não ficaram para ver os coreanos do Sul enriquecer e constituir
algumas das maiores corporações do
mundo, como a Samsung, LG, Kia
e Hyundai.
Nas palavras da poeta Verônica
H., talvez uma resposta: “Se por
acaso fujo, não é por falta de luta.
Qualquer abandono exige coragem.
Qualquer fuga tira um pedaço de nós
que não volta. É preciso força até
para desistir”.

Foto-fofoca

Uma pergunta
Pitoco - A Havan está entre as 100
empresas que mais pagam impostos
no Paraná. O imposto recolhido retorna em forma de serviços públicos?
Luciano Hang – As recentes manifestações mostram grave descontentamento da população com os
serviços públicos, mas estou feliz por
surgir entre os maiores contribuintes
do Paraná. Esse estado é maravilhoso. Cascavelenses e paranaenses nos
acolheram de braços abertos.

The end

Questionado sobre o convite irrecusável que recebeu para trocar
a CBN Cascavel pela CBN Curitiba,
Valdomiro Cantini despista: “Em
época de muda, passarinho não
pia”, disse.

A foto recente mostra o empresário João Destro esquiando. Você também
pode participar e dizer onde o JD está: a) Nos Alpes Suíços; b) Nevados de
Chillan (Chile); c) em Guarapuava, para economizar uns caraminguás. O vencedor da enquete ganha um santinho da candidatura a deputado que o JD guardou na gaveta para conter gastos de campanha.

A cor predominante do Pitoco de
hoje anuncia a adesão do informativo ao “Cascavel Azul”, programa
desencadeado neste mês de agosto
para incentivar ações masculinas de
saúde preventiva.

Só rindo

Rede Globo cogita impedir na Justiça a instalação da TV Câmara Municipal de Cascavel. Os
Marinho temem perder
audiência e faturamento na cidade.
E um castigo sugerido para os “assessores de campo” que gazearam a
sessão da Câmara é assistir o “replay”
na TV Câmara e depois escrever uma
redação sobre o que viram na telinha.
Melhor que joelho no milho!

Pensata
Qualquer coisa que encoraje o crescimento de laços emocionais tem que
servir contra as guerras.
(Sigmund Freud)

Abraços

Para os assinantes Mara Salete Wypych,
Marcos Maiczuk, Valdir Francisco da Silva,
Sebastião Mendes, Marcos Colombelli,
Nilson Zanela, Hermes Kucinski e Joseane
Timotheo dos Santos .

