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“Um pedreiro para ser feliz”
Mulher solitária deixa carta em obra para encontrar companheiro

Quando o construtor Marcos Morais chegou até a obra, na suas intenções. E que então decidiu fazê-lo por meio de uma
Rua Francisco Bartinik, para abrir o canteiro a mais um dia duro “maravilhosa cartinha”, expressão cunhada por ela.
de trabalho, a surpresa: no portão, uma carta manuscrita.
“Sei que nesta construção tem homem de sobra. Será que aqui
O texto, elegante em sua simplicidade, vai direto ao assunto: tem alguém precisando de uma boa companheira para amar e
mulher de 56 anos, solitária há 15, mãe de três filhos, procura ser amado?”, pergunta a missivista, em tom de desafio.
um “companheiro muito especial para ser
Embora a forma de comunicação adotafeliz”. A autora não revela o nome, mas
da – uma cartinha para um público restrito
deixa um número de celular para eventuais
– soe um pouco ingênua em tempos da
“O segredo de uma
interessados. Ela descreve o perfil desejado:
eficácia e interatividade em ambientes
“sozinho, de 45 a 50 anos, magro, sem
como Facebook – a situação da solitária é
velhice agradável
vícios”.
sintomática: É na faixa etária dela que está
consiste apenas na
Nenhuma restrição econômica é levano maior contingente de “mulheres solitáassinatura de um
tada: o perfil abrange do engenheiro ao
rias em busca de um amor para ser feliz”.
honroso pacto com
servente, sem distinção. A solitária não
Solidão - Nas palavras de dois grandes
fala em dinheiro em nenhuma das linhas
pensadores, árido alento para a solitária.
a solidão”
de um português simples, embora todos
Gabriel García Marquez disse: “O segredo
saibamos que o profissional da construção
de uma velhice agradável consiste apenas
civil não é mais o proletário da canção que
na assinatura de um honroso pacto com a
caiu da obra na contramão, atrapalhando
solidão”. Já Orson Welles foi mais amargo:
o trânsito. E sim um sujeito promovido à nova classe média da “Nós nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morremos sozinhos.
propaganda oficial.
Somente através do amor e das amizades é que podemos criar
Mais adiante, a solitária revela que passou várias vezes em a ilusão, durante um momento, de que não estamos sozinhos”.
frente à obra mas não teve coragem de entrar para externar
Boa sorte para a solitária que busca um pedreiro para ser feliz!

Fala-se em tom de anedota, que
a mulher precisa começar a se
preocupar com a aparência quando passa “invicta” por uma obra,
ou seja, sem que o pedreiro lance
aquele famoso assovio, o
“fiu-fiu”. A descontração carrega
uma visão estereotipada do
operário da construção. Como
vimos no texto acima, não é mais o
pedreiro que caça sua presa
no assovio. A solitária inverteu a
lógica com a cartinha. Naquele
dia, foi a mulher que assoviou para
o pedreiro. Em tempo: o Pitoco
volta a essa pauta, aguarde...

Briga boa
O secretário Evandro Roman enfrenta dura
queda de braço com o herói olímpico Vanderlei Cordeiro da Silva. O atleta aposentado
quer por o Centro de Excelência em Atletismo na região dele, em Campo Mourão. Roman não abre mão de trazer a obra de R$ 23
milhões para Cascavel.

Tesão
O Instituto DataSonda ampliou sua área

de atuação. E se especializou também em
pesquisa de mídia. Na aferição fechada na
última sexta-feira, um novo protagonista surge na briga entre a Capital FM e a Tarobá.
A Rádio T quase triplicou a audiência e já
belisca os 20%.

“Educação para a vida deveria
incluir aulas de solidão”
(Mauro Santayama)

DataSonda/Senado

Dias lideram,
Sciarra é o 3º

Beto soma Gleisi e Requião em Cascavel
Pesquisa
DataSonda/Pitoco,
coletada no fim de semana em
Cascavel mostra que o principal obstáculo para uma segunda
reeleição de Álvaro Dias ao senado
é o próprio irmão, Osmar Dias. Álvaro tem 30 % das intenções, contra 24,7% do irmão.
Eduardo Sciarra, cascavelense
que poderá disputar a vaga no
senado pelo PSD, surge em terceiro, com 9,25%, à frente do ex-governador Orlando Pessutti (5,75%)
e do petista André Vargas (3,25%).
Em outro levantamento, divulgado domingo pela “Gazeta do Povo”
(Paraná Pesquisas), os irmãos também lideram com folga a diferença
pró-Álvaro é semelhante ao aferido
pela DataSonda em Cascavel.
Governador
A DataSonda também apurou o
cenário para governador, com os
três nomes mais prováveis (Beto
Richa, Requião e Gleisi). Confirmando a supremacia no interior
demonstrada em levantamentos
anteriores, Beto Richa abre vantagem: 41,7%, contra 20,5% da
petista e 17,2% do ex-governador.
A somatória de brancos, nulos e
eleitores que não sabem em quem
votarão é expressiva: 20,7%.
Presidente
Os cascavelenses também opinaram sobre a disputa presidencial:

Dilma 29,7%; Aécio Neves 14%;
Marina Silva 13,2% e Eduardo
Campos com 5,75% foram os mais
citados. A pesquisa DataSonda ouviu 400 eleitores entre 8 e 19 de
agosto.
Análise
Para o governo do Estado a
disputa se desenha apertada. A
pesquisa estadual da Gazeta do
Povo põe Richa com 39%, Gleisi
24% e Requião 21%. A diferença
que Beto abre no interior se estreita na capital, onde o Iguaçu
perdeu a eleição para prefeito no
ano passado.
Se o quadro de três candidaturas se confirmar, a tendência é
de uma “tabela” entre o PT e o
PMDB, com Requião “batendo”
no governador e a ministra se
poupando do confronto.
Se esse cenário se confirmar,
Requião pode tirar votos do candidato à reeleição, mas ampliar
sua rejeição, que já é a maior. Tal
configuração faria a disputa repetir o cenário nacional, com uma
nítida polarização sem favoritos
entre o PSDB e o PT.

The end

“O cara é tão inteligente que nem
parece que estudou!”
(Frase atribuída a Amador Aguiar, cidadão semi-alfabetizado que presidiu
o Bradesco)

Pensata I

“O autoconhecimento é uma forma
de tormento. A tradição espiritual
cristã é marcada pela consciência
de que conhecer a si mesmo é, antes de tudo, um ato de autoimolação.
Nossa fragilidade ontológica pede a
mentira como modo de sociabilidade
e sensibilidade pedagógica. Há uma
desordem afetiva no ser humano que
todo mundo experimenta e por isso, é
necessário mentir muitas vezes como
ato de misericórdia. Mintam, pelo
amor de Deus, porque a verdade é
insuportável”.
(Luiz Felipe Pondé, na coletânea
“A Filosofia da Adúltera”)

Muffato lá
A Racing, uma das principais revistas
de automobilismo, passou uma missão
para o jornalista cascavelense Clóvis
Grelak: contar cinco década do piloto
Pedro Muffato em quatro páginas da
revista. A reportagem, com depoimento
de Assis Gurgacz, Cacá Bueno, Angelo
Giombelli, Nelson Piquet, Helio Castroneves e Reginaldo Leme, entre outros menos votados, está na edição de
agosto da publicação.

Ela falou

“Está tão frio (no Rio de Janeiro) que
se eu chutar dois mendigos e for grosseiro com quatro freiras hoje, eu me
torno um legítimo curitibano”

(Isis Magalhães, carioca, arrumando milhares de enfurecidos inimigos em Curitiba)

Abraços

Para os assinantes Pedro Litron,
Teresinha Hirsch, Walter Zimmermann, Ivanir Berté e Vinicius Ferrarezi.

Pensata II

Eu tomo um remédio para controlar
a pressão.
Cada dia que vou comprar o dito
cujo, o preço aumenta.
Controlar a pressão é mole. Quero
ver é controlar o preção.
Tô sofrendo de preção alto.
O médico mandou cortar o sal.
Comecei cortando o médico, já que a
consulta era salgada demais.
Para piorar, acho que tô ficando
meio esquizofrênico. Sério!
Não sei mais o que é real.
Principalmente, quando abro a carteira ou pego extrato no banco.
Não tem mais um Real.
Sem falar na minha esclerose precoce. Comecei a esquecer as coisas:
Sabe aquele carro? Esquece!
Aquela viagem? Esquece!
Tudo o que o presidente prometeu?
Esquece!
Podem dizer que sou hipocondríaco,
mas acho que tô igual ao meu time:
- nas últimas.
Bem, e o que dizer do carioca? Já
nem liga mais pra bala perdida...
Entra por um ouvido e sai pelo
outro.
Faz diferença...
“A diferença entre o Brasil e a
República Checa é que a República
Checa tem o governo em Praga e o
Brasil tem essa praga no governo”
Não tem nada pior do que ser
hipocondríaco num país que não tem
remédio...
(Luiz Fernando Veríssimo)

