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Seja homem, enfrente o dedo
Exame de próstata: o médico põe o paciente deitado de lado (diferente da charge
deste texto), veste uma luva, lubrifica o
indicador, introduz metade do dedo no ânus
e faz um exame que pode ser a diferença
entre a vida e a morte. O toque dura menos
de 5 segundos.
Exame ginecológico: o preventivo feminino pede a introdução na vagina de um espéculo metálico (gelado), conhecido como
“bico de pato”. O dito cujo é regulado para
se expandir dentro do corpo e expor o colo
uterino para inspeção. Calma marmanjos,
não terminou ainda. É introduzida a espátula
de Ayres e a escova cervical para coleta de
material. Dispensa citar o desconforto.
Qual dos dois exames é menos invasivo,
dolorido e constrangedor? Embora a resposta seja óbvia, a American
Câncer Society aponta que o câncer mata duas vezes mais homens que
mulheres. Referendando esse estudo, o Instituto Nacional do Câncer
mostra que em 2012, o número de câncer de próstata em brasileiros
(60 mil novos casos) é superior aos casos de câncer de pulmão, cólon
e reto, estômago e cavidade oral somados.
Mas se o toque retal é mais rápido, menos dolorido e desconfortável

que o ginecológico, por que razão morre o
dobro de “machos” de câncer? É buscando
resposta para essas questões que surgiu
a campanha Cascavel Azul, um desdobramento da Cascavel Rosa. Na noite de
ontem, voluntárias da campanha foram ao
tradicional encontro de peladeiros do ABC,
na Associação Tuicial. Lá elas incentivaram
os “boleiros” a enfrentar o toque retal e
demais exames preventivos. E receberam
das mãos do presidente do ABC, Alexandre
“Suco” Guerino, uma doação de R$ 1 mil
para a campanha.
Preconceito - Por mais que se empenhem, as voluntárias não conseguem
respostas para uma pergunta simples: por
que os machos relutam tanto em enfrentar
o dedo do dr. Romero e seus colegas? A Sociedade Brasileira de Urologia pesquisou 1.061 homens entre 40 e 70 anos, e constatou que
apenas um em cada três enfrentou o dedão. 77% fugiram do exame
por preconceito e outra quantia significativa apontou o “medo” do dedo.
Medo ou covardia? Disse Ghandi, o pacifista: “O medo tem alguma
utilidade, mas a covardia não”. Portanto, amigo leitor, seja macho e
enfrente o dedo!

Resgate
2,4 mil pessoas participaram do
concurso vestibular de Medicina
da FAG. O número mostra que
o curso atende uma enorme
demanda reprimida e que põe
Cascavel no mapa do Brasil
como importante centro universitário. Mostra também que o
curso de Medicina é um grande
negócio. Somente com as inscrições a R$ 150, o vestibular
movimentou mais de R$ 360
mil. Jovens de 21 estados e
429 municípios deixaram seus
caraminguás aqui.

Área nobilíssima do Jardim Tropical, pertencente ao deputado Fernando Giacobo, foi a leilão na semana passada. Houve
quem mandou R$ 850 mil, houve quem
mandou R$ 1 milhão. Por fim, um integrante da família Giacobo arrematou por
exatamente R$ 1.070.000,00.

Morto vivo

Irmã do João Arthur, Ana Cristina Festugatto Horta tem requisitado provas cabais de que ele está morto. Radicada em
Porto Alegre, ela não está convencida do
falecimento. No último fim de semana,
Ana recebeu o atestado de óbito por e-mail. Mas permanece cética sobre o caso.

“Não houve desvio
de nenhuma pedra”
(Paulo Bebber,
vereador, mandando arquivar
o relatório da CEI das Pedras)

No táxi com o prefeito...

Em meio ao “cassa ou não cassa”, uma carona de volta ao passado recente
O primeiro-ministro da Noruega,
Jens Stoltenberg, instalou câmera e
microfone dentro de um táxi, no mês
passado, e saiu pela cidade apanhando passageiros. “Disfarçado” de taxista, ele intencionava ouvir opiniões
sinceras da população. “É o melhor
lugar para ouvir reclamações dos eleitores”, disse.
Bom, se na Noruega, primeiro lugar do mundo em qualidade de vida
segundo o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), o primeiro-ministro já
ouviu algumas chorumelas da população, imagine então a pancadaria se
colocássemos um governante brasileiro na mesma situação do norueguês;
Para efeito de um exercício fictício,
colocamos um prefeito como taxista.
O passageiro é da região do centro.
– O que você acha da administração do prefeito? pergunta o “taxista”.
“Um lixo! Olha esse calçadão, todo
sujo”.
Humm...e você votou nele?
“Isso não lhe interessa, voto é secreto”.
Tá. Você separa o lixo?
“Não”.
Descarta na lixeira ao invés de
jogar no calçadão?
“Nem sempre”.
E acha a cidade um lixo?
“Sim”.
E o trânsito?
“É uma indústria de multa!”.
Humm. Você já levou multa?
“Lógico que já, todo mundo levou!
Ouvi falar que tem até sócio oculto
neste negócio!”
E qual foi a razão da multa?
“Velocidade, celular, sinal fechado”.
Hummm... Matou alguém já?

“Ainda não...”
E a saúde, o que acha?
“Uma m.! Ao invés de gastar com
autódromo, esporte de rico que leva
gente duas vezes por ano, deveria ter
feito o hospital municipal”.
Você mora no centro, usa saúde
pública?
“Às vezes”.
Já foi ao PAC?
“Graças a Deus, jamais”!.
Fuma? Bebe?
“Sim”; “sim”.
Faz exames preventivos?
“Não”.
Exercício físico?
“Não”.
Pois é...
“Mas quem é você que tanto especula? Por que não se limita a dirigir essa
‘p’. deste táxi?”
Sou o prefeito da cidade. Quero
exatamente ouvir os reclames da
população.
“Mas não é você que está prestes a
ser cassado por caixa 2?”.
Quem me acusa de caixa 2 tem
seus colegas de partido condenados no mensalão pelo mesmo
crime...
“Mas isso lhe isenta de responder?”
De forma nenhuma, mas eles não
tem provas. E você, paga todos
seus impostos? Nunca subornou o
guarda? Nunca furou a fila?
“Bem, ninguém provou nada ainda...
cheguei ao meu destino, por favor
seu prefeito, pare o carro, eu vou ficar
por aqui”.
Ok, só fiquei encasquetado com
uma questão: em quem você votou
para prefeito?
“Votei no senhor mesmo. Eu até queria mudar, mas disseram que o cara

era de fora, não conhecia a cidade”.
E você acha esse um argumento
válido para votar ou deixar de votar alguém?
Hoje tenho minhas dúvidas...
São R$ 50, precisa de nota?
Pra quê? Deixa prá lá. É outro objeto
para eu jogar na rua, e a coleta custa
o olho da cara!
Análise
O diálogo aí, embora guarde semelhanças com protagonistas de
recente “peleia” em Cascavel, é
uma obra de ficção. Mas traz algumas inflexões.
Prefeitos e políticos em geral
não são nem os deuses que os detentores de cargos comissionados
desenham, nem os demônios que
os adversários pintam. Não subiram do inferno, nem desceram do
céu. Emergiram das urnas. São o
espelho da sociedade. O cidadão
médio é assim. Muitas vezes cobra
do político ações que ele, cidadão,
não se propõe a cumprir. Isso não
isenta o político de responder por
seus atos e nem desautoriza a democracia, que é o pior sistema do
mundo, excluindo-se os demais,
como já disseram.
Há controvérsia. Disse o escritor
Jorge Luis Borges: “A democracia
é um erro estatístico, porque na
democracia decide a maioria e a
maioria é formada de imbecis”.
Em tempo: o editor deste informativo não está concordando com a
frase de Borges. Nem discordando.
Muito pelo contrário...

Pitocas
O professor Luis Carlos Eickstein
esclarece que nenhum integrante do
campus de Cascavel do IFPR foi preso
ou está sob investigação na operação
desencadeada pela PF.
A dupla Alexandre/Fernando lançou a terceira etapa de vendas do
Jardim Mantovani. São 380 novos terrenos a partir de R$ 55 mil a unidade.

Leia mais
Frequentador assíduo da Biblioteca Municipal, o aposentado Anezio
Gasso vê duas faces distintas de Cascavel. “A Cascavel do prato típico e a
Cascavel de pratos vazios; A Cascavel
do teatro inacabado, e a Cascavel de
um drama real”. Leia íntegra no www.
pitoco.com.br (seção “Leia Mais”)

Abraços

Para os assinantes Darci Casagrande,
Rozeli Bressiani, Silvio Gonçalves, Maria
Grabriela Martins Cardoso, Daniel Pegoraro e Carlos Alberto Baratto.
- Qual o preço para me levar ao hotel?
- R$ 50,00
- E a bagagem?
- É de graça.
- Leva só a bagagem que eu vou a pé!

Só rindo

The end
“No espelho da parede, vemo-nos
passar sorrateiros na penumbra, vemos que nós mesmo somos os seres
enigmáticos que queremos caçar”
(Jostein Gaarder)

