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No centro, a “suíte da Natália”
Pitoco visitou o numeral 3591 da rua Carlos Gomes, onde “canta o sabiá”...

Em edições anteriores, no esforço para incentivar a saúde
preventiva, dentro da campanha do Cascavel Rosa e Azul,
reportamos detalhes dos exames de próstata e ginecológico. Ontem, fomos conhecer de perto aquele que talvez
seja o exame laboratorial cujo ritual envolve o maior tabu:
o espermograma.
Em regra utilizado para acompanhar pacientes que fizeram
vasectomia ou em tratamento de fertilidade, a coleta pede
uma estrutura física e humana bem específica.
O Pitoco visitou a unidade matriz do Laboratório Biovel,
na Rua Carlos Gomes, centro, onde funcionava a Colorest.
Ali são realizados, em média, 34 espermogramas por mês.
Vamos aos passos do paciente: inicialmente ele é recebido pela simpática Mônica, que orienta os procedimentos. O rapaz é conduzido até
uma suíte onde irá, de forma absolutamente solitária, obter o material
a ser examinado.
Visando inspirar o ato - para a maioria constrangedor -, há uma tela
plana da Samsung rodando filme pornô explícito e duas revistas masculinas, uma “Private” e um exemplar da “Sexy” cuja edição é estrelada pela
Natália do BBB 11 (foto). É na suíte da Natália que o “sabiá vai cantar”.
Ajuda, moça? - Mônica informa que a pergunta mais comum diz respeito a questões bem práticas: como acertar o frasco? E a quantidade?

“As vezes as perguntas incluem algumas piadinhas, tipo se
posso ajudar no processo. De início eu ficava constrangida,
agora não mais”, revela a atendente.
Não tem ajuda. Nem mesmo a presença de esposa ou
namorada é permitida, salvo raras exceções, como do paciente que mesmo autorizado a levar a mulher para a “Suíte
da Natalia” não conseguiu obter o material para exame.
O espermograma é um exame complexo. O fluído coletado
não pode ser originado de uma relação sexual, nem que incompleta, como o coito interrompido ou o oral. Das quatorze
unidades do Biovel, apenas duas efetuam o procedimento. “É
preciso obter as amostrar pela masturbação e imediatamente
submetê-las ao exame”, reforça o doutor Deivis Paludo.
Em tempo 1: O ritual pós coleta foi construído para ajudar os tímidos.
O cidadão é orientado a deixar o recipiente sobre a cama e está autorizado a “sair de fininho”, sem contato visual com mais ninguém. É o
que fazem oito em cada dez pacientes, para os quais, a forma de obter
a coleta (mesmo como o apoio moral da Natália do BBB) é cercado de
tabus e constrangimentos.
Em tempo 2: Esquecemos de perguntar ao doutor Deivis sobre as
formas de inspirar os rapazes mais sensíveis, que não apreciam a Natália
e demais belas do sexo oposto.

Aqui não
Cascavel recebeu, entre meados do
ano passado e a presente data, o
cascavelense de número 300 mil. O
IBGE fez a atualização com base em
estimativa e divulgou, ontem, que
somos 305.615, em um universo de
201 milhões de brasileiros. O crescimento surpreendeu os estatísticos do
órgão. A “barreira psicológica” dos
300 mil vem inquietando os ufanistas há quase duas décadas, sem
que o IBGE o constatasse de fato.
A população de Cascavel cresceu
incríveis 4% em um ano, ante menos
de a metade da média nacional, e
ganhou mais de mil moradores por
mês. Onde vamos parar?

Tá difícil encaixar doutor cubano em Cascavel. A Prefeitura solicitou enquadramento
no “Mais Médicos” e esbarrou nos critérios.
Na folha de pagamento do município há 200
médicos. E o programa da Dona Dilma é direcionado para municípios que não possuem
doutores.

Por cima
Entre os projetos do novo gestor do Hospital Santa Catarina, Rogerio Lunardelli, está
a aquisição de um helicóptero equipado com
UTI. O aparelho, segundo o doutor, será para
socorrer pacientes privados em apuros cardiológicos para atendimento no Salete.

“Não despreze a masturbação –
é fazer sexo com a pessoa
que você mais ama”
(Woody Allen)

Dr. vai morar no hospital
Anote aí um nome bem conhecido que vai desaparecer, como
sumiram marcas como Hermes
Macedo, Mesbla, Casas Felipe e
tantas outras.
O nome Santa Catarina desaparece do hospital na região Norte,
que passará a se chamar Jacomo
Lunardelli.
A nova denominação é uma homenagem do médico Rogério Lunardelli ao seu pai. E também uma
manifesta intenção de mostrar que
a empreitada de reerguer o estabelecimento é mesmo para valer.
Dr. Rogério é o proprietário dos
hospitais Nossa Senhora da Salete
aqui e Nossa Senhora das Graças,
em Campina da Lagoa (PR). Agora
ele assume o quase ex-Santa Catarina em regime de comodato.

Internado
Rogério sabe bem da “bronca”
que está assumindo. E não parece
assustado. “Não preciso de nem
um real de hospital, atuamos com
outros negócios no ramo imobiliário. Vivo com R$ 5 mil mensais.
Vou separar um quartinho no hospital e morar lá seis meses até encontrar o ponto de equilíbrio”, disse
o médico, ontem.
A nova direção pretende pôr
300 funcionários no hospital, dobrar o número de leitos para 200
e ampliar de dez para 24 a oferta
de UTIs. Antes, porém, o novo comando terá que sanar os 127 itens
em desconformidade apontados
pela vigilância sanitária. Não faltará torcida contra. Segundo o chefe
da 10ª Regional, Miroslau Bailak,

Errata

Só rindo

Atribuímos, na edição anterior, aos
ratos da família Massa a aquisição do
Café Piquiri. Na verdade, a marca foi
adquirida pela família Fávaro, de Jandaia do Sul.

Num restaurante de beira de estrada:
- Garçom, o frango está mal passado!
- Mas como você sabe, nem experimentou?
- É que ele acabou de comer toda a
minha salada!

Abraços
Para os assinantes Diego Marcos
da Silva, Zaida e Antonio Edson
Gruber, André Gimenez, Edely Tapia, Janio de Araujo, Ivonete Krezeinsky, Omor Tabel e Rolvi Martini.

“É preciso ter cuidado com as vozes das ruas, que crucificaram até
Jesus Cristo”

(Donadon, o deputado preso e não cassado, que também reclamou da água fria
e da alimentação no presídio da Papuda)

CLAITON BIAGGI

Santa Catarina muda de mãos, nome e sobrenome

R$69

,90

O Mc Dia Feliz 2013 é neste sábado, a partir de 10 horas. Ao adquirir
um Big Mac você está contribuindo
para a Uopeccan.
Bazar com produtos doados pela Receita Federal (informática, vestuário, eletros, pesca e brinquedos)acontece neste
sábado, das 8h30 às 17h30 ao lado do
Paço Municipal, antigo Lembrasul. A receita obtida vai para o Lar dos Bebês.
Edgar Bueno anda irado com o
Observatório Social, notadamente
com os doutores Luciano e Gilceo, aos
quais se aconselha evitar contato visual com o prefeito.

que apóia Lunardelli na empreitada, forças econômicas e políticas
tentaram impedir a solução encontrada para o finado Santa Catarina.

Uma pergunta

Pitoco: Como você se cacifou para
morar em um edifício como o Excellence?
Wilson Fistarol, - “Trabalhando 15
horas por dia, assim não tem tempo
para gastar o dinheiro”

Oportunidade

João Luiz Félix e família entregaram, ontem, o edifício ícone da região
das mansões suspensas da Minas, o
Excellence.
Quatro vagas na garagem, mimos
como a manta alemã que atenua ruídos e até um ralo especial para tirar o
barulhinho da água do chuveiro, são
ofertados aos felizes proprietários.
JL citou os 36 anos da construtora
e lançou um desafio para os filhos presentes ao ato: “Convoco-os a ficarem
em forma para celebrar os 100 anos
da construtora”.
A empresa dos Félix soma 1 milhão
de metros construídos e 500 mil em
construção.

Vende-se apartamento

Edificio Residencial Atlanta
01 suite, 02 quartos, sala com
02 ambientes, cozinha, lavanderia,
02 vagas de garagem, aquecimento,
play ground, salão de festas.
Área total: 185m² - Área útil: 103m²
R$ 450 mil - Aceita carro ou terreno
Contato: Vanderleia - 9923-2482

OS MELHORES TAPETES DO MUNDO ESTÃO NA HAVAN
TAPETE PARA QUARTO
LISBOA 60cm x 100cm

Carta do leitor

TAPETE BELGA 50cm x 70cm

R$19 ,90

26/08 a
01/09

