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Seu médico usará saias!
Com 60 candidatos por vaga, mulheres fazem dois por um em Medicina

O vestibular de Medicina da FAG trouxe
mas obteve no último minuto do segundo
vários ingredientes do acaso e uma tendência
tempo autorização para “licitar” 40 vagas
firme. Primeiro vamos navegar pela onda do
no vestibular.
imponderável. Há muito a faculdade movia
Aqui outro desafio: organizar o concurso a
montanhas pela influência do empresário Astoque de caixa, avisar o Brasil inteiro, realizar
sis Gurgacz em Brasília e pela inegável força
as provas no domingo passado, somar os
persuasiva da estrutura montada em Cascavel
pontos da galera e por o aprovado dentro
para ampliar o número de vagas ofertadas.
da sala de aula já na próxima segunda-feira.
Embora a faculdade tenha feito sua parte,
Com tanta correria, imaginava-se atrair poue obtido nota 4 em 5 possíveis na avaliação
co mais de mil inscritos. Vieram 2.402 de
do MEC, abrir novos assentos nos cursos de
21 estados e 429 cidades.
Medicina é considerada “missão impossível”
Agora, a tendência consolidada: “Abertas
naquele outro planeta chamado Brasília.
as urnas”, lá estavam os 40 “eleitos”. Entre
Aqui, a força do acaso surgiu das ruas e
os 40 sobreviventes do estreito funil de 60
beneficiou Gurgacz, notadamente um sujeito
candidatos por vaga, 27 meninas e apenas
de sorte. No fogo das manifestações, Dona
13 meninos. Provavelmente nem todas irão
Dilma buscava respostas rápidas para o
se matricular no curso, o que não diminuiu
clamor popular. E focou na saúde. Enfrentou Karina Oliani é médica e alpinista: ela poderá lhe tocar
a surra feminina.
a corporação branca com o “Mais Médicos” e mandou abrir novos
Repetindo: as mulheres fizeram dois por um nos marmanjos. Elas
cursos de Medicina, além de adicionar vagas nos já existentes.
vieram para ficar. Estão abocanhando o bolo da cereja, a maioria
Aqui, juntou a fome com a vontade de comer. Sorte, já disse o das vagas nos cursos mais nobres. Significa dizer que seu médico
guru, é a confluência da oportunidade com o preparo. E a FAG es- de amanhã vestirá saias, talvez, inclusive, a pessoa que irá lhe
tava pronta para atender o comando da Dona Dilma. Queria mais, “aplicar” o exame de próstata. Sorria, marmanjo!

Quem dá mais?
Na manhã de hoje, a FAG
convocou a segunda chamada
do Curso de Medicina. Dez novos
nomes foram listados no portal
da instituição. A proporção
pró-saias se manteve. Sete
meninas e três meninos. Nem
todos os aprovados fazem a
matrícula, por razões diversas,
uma delas o custo elevado para
virar doutor: R$ 4,5 mil mensais.
O alívio na fatura vem da
Dona Dilma, que financia a
jurinho camarada até
100% da mensalidade.

Uma lista com panicats e outras famosidades femininas foi publicada por uma cafetina paranaense com a respectiva tabela em
reais das garotas de luxo. Uma das citadas
na tabela, com atribuído cachê roviliano de
R$ 8 mil, estará em Cascavel no mês do cachorro louco.

Olho apertado
Sem pagar funcionários, clientes e fornecedores, a direção da Pequim, construtora e
revenda de materiais de construção anoiteceu
e não amanheceu ali no Alto Alegre. O buraco
é estimado em R$ 5 milhões. Pequim, definitivamente não era o negócio da China. Ou era?

“A história da mulher é a história
da pior tirania que o mundo
conheceu: a tirania do
mais fraco sobre o mais forte”
(Oscar Wilde)

Índios, os párias
Restam poucas dúvidas que, em
comparação sociológica arriscada,
os brancos pioraram os índios. Os
cára-pálidas contagiaram as tribos
com doenças mundanas, vícios e
doutrinas religiosas exóticas.
Os brancos trouxeram o suborno
do espelho, o conceito individualista de mundo, a filosofia da motosserra. Hoje, o índio piorado pelo
branco é pária dentro do seu próprio terreno.
Sem dizer das chacinas perpetradas contra os peles vermelhas pelos bandeirantes e outros heróis de
araque de nossa história oficial crivada de inverdades, onde – como
em toda guerra - vale a versão do
vencedor.
Bastou cogitar por uma casa de
artesanato indígena na região Sul de
Cascavel para surgirem as primeiras
manifestações contrárias. Reações
semelhantes ocorrem quando a
Prefeitura busca lugares na cidade
para implantar projetos de desfavelamento.
Ninguém quer o índio piorado
pelo branco por perto. Ninguém
quer o favelado na vizinhança. Cu-

rioso é constatar que poucos de
nós podemos afirmar com convicção que não temos sangue indígena nas veias, ou que gerações
anteriores de nossa família não
tenham vivido na miséria do favelado.
Mas hoje, nós, a elite branca
de olhos azuis, somos uma classe
distinguida, habitamos outra casta,
e arrepiamos só de pensar em vizinhar com esta “gentalha”. Nem
Hitler faria melhor.

Só rindo

The end

Conversa somente agora “vazada”
pelo serviço de espionagem americano:
Dilma – Papa Francisco, gostaria de
me confessar contigo...
Papa – Lamento, não será possível, vou
ficar apenas uma semana no Brasil...

Ele falou...

“Não há um lugar quieto nas
cidades do homem branco.
Nenhum lugar onde se possa
ouvir o desabrochar de folhas a
primavera ou o bater das asas
de um inseto. Mas talvez seja
porque eu sou um selvagem e
não compreendo. O ruído parece
somente insultar os ouvidos.”
(Carta do Cacique Seattle ao
Presidente Norte-americano, que
ofertava dinheiro pelas terras indígenas, em 1854. Veja íntegra
na seção “Leia Mais” do www.
pitoco.com.br)
É vigorosa a articulação para tornar o
professor Paulo Sérgio Wolf secretário de Estado da Ciência e Tecnologia. Se bem sucedida, a reitoria
da Unioeste seria ocupada pelo vicemagnífico, Carlos Alberto Piacenti.

Pitocas
O Tribunal de Justiça do Paraná
condenou Jaime Lerner a pagar R$
4,3 milhões aos cofres do Estado. E
ainda suspendeu os direitos políticos
do ex-governador por cinco anos.
A sentença tem personagens
de Cascavel. O empresário Marcos
Formighieri foi igualmente punido a
pagar R$ 4,3 milhões e três anos de
suspensão dos direitos políticos.
A causa vem de uma década atrás,
quando Formighieri requisitava indenização pelos terrenos do Loteamento
Curitiba, expropriados pela União do
ex-deputado Anibal Khury.
Se apresentando como proprietário
da área, Formighieri obteve, quatro dias antes do fim do mandato de
Lerner, autorização para receber R$
40 milhões de indenização.
O valor não chegou a ser pago,
pois Requião assumiria o governo
na semana seguinte e mandaria suspender o pagamento por considerá-lo
ilegítimo.
Formighieri está em Roraima e
disse que retorna na próxima semana a Cascavel, quando colocará sua
versão para os fatos. Lerner recorreu
da decisão.
“O governo Lerner em seu final,
foi igual fim de feira, onde cada um
pegava sua parte”, disse o radialista
Valdomiro Cantini, ao comentar o
episódio na manhã de hoje na CBN.
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A chapa a deputado estadual que
teria Ratinho Jr. como puxador de
votos tem atraído a intenção de coligação de outras siglas. Uma delas estaria ofertando a disputada carona no
prestígio do roedor por R$ 3 milhões.
Marcos Solano e Ronald Drabik
estão entre os 18 delegados nacionais que irão representar o segmento
empresarial em Brasília na Conferência Nacional das Cidades.
Prefeitos da Amop escolheram o
restaurante Gandin para encerrar a
reunião de ontem. O Gandin triplicou
a clientela após reformular o atendimento e escalar o executivo Celso
Martignoni para a casa.
A exemplo do ocorrido no Rio de
Janeiro, estudantes cascavelenses
organizam a invasão do prédio do Legislativo. O acampamento já tem até
calendário prévio: 30 de agosto.
Após disputar seis eleições para
vereador, Pedrinho Silvério deverá
experimentar o sabor das massas e
maçãs. No rodízio de suplentes da
sigla, ele deverá sentar na cadeira em
novembro.
De forma caluniosa, é atribuída ao
Pedrinho a cartilha para candidatos intitulada “Como chorar em velório com
eficácia”.
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