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Jairo Eduardo e Rejane, caríssimos:
Hoje é um dia muito importante e especial para mim. Importante e especial porque, além da expectativa
pela alegria em reencontrá-los, é o dia em que me apresento na redação do Pitoco/Aldeia para renovar
minha assinatura.
A renovação da assinatura é uma obrigação que se me impõe a (minha) consciência. Como homem deste
mundo sem paz, onde, como bem destacou a Rejane em seu “sofá vazio” (...) o tempo é raso e o desejo,
incompleto (...), é necessário que estejamos bem informados, porque, o tempo é raso.
O Pitoco como cãozinho inteligente e partícipe deste tempo raso fundou o seu próprio reino com o poder
da síntese [ao contrário do personagem de Shakespeare, que suplicava por um cavalo dando o seu reino
em troca (veja-se Ricardo III)]. Por outro lado, a Aldeia, magnifica revista com circulação mensal, enriquece
o meu intelecto ao mesmo tempo em que se faz de elo de ligação entre minha pessoa e os membros desta
nossa laboriosa tribo: Cascavel!
Interessante no Pitoco que, ao contrário de algumas publicações, é assíduo e pontual chegando, para
mim, todas as terças e sextas-feiras à tardinha. É crítico e romântico, porém, não insidioso, nem injurioso,
justamente, porque a sua dose de romantismo, pela poesia que contém, age como elemento truncador da
injúria, da calúnia e da difamação.
Não ofende, não difama e não calunia, até porque não tenho notícia de que, alguma vez, tenha faltado
com a verdade. A verdade tem dessas coisas: pode ser doída, mas não ofende. Por conta disso, o Pitoco,
ao que se saiba, nunca ofendeu ninguém.
Por essas e outras me regozijo em adentrar à redação para renovar minha assinatura porque, como
cidadão e como profissional, devo cuidar não só da boa informação como, igualmente, do meu patrimônio
intelectual e cultural.
Alegria! Touché! Até sempre!
Darci Dona
José Bolivar Bretas

É piegas publicar um texto elogioso? A
edição de hoje, reproduzindo a carta
entregue pessoalmente pelo eminente
advogado José Bolivar Bretas, na tarde
de ontem, enfrenta sem falsa modéstia a
questão pertinente. Não só pelas qualidades de quem a escreveu, mas também
pelo momento da imprensa escrita no
cenário global. Prestigiosas e centenárias
publicações estão à beira do abismo rasgado pelas novas mídias. A atitude do dr.
Bretas, em romancear o gesto de pagar
por conteúdo jornalístico, é o alento, o grito que ecoa num cenário que ameaça de
extinção a plataforma de Gutenberg. Em
nome de todos que apreciam o jornalismo
em seu papel, obrigado Bretas.

Iegas lá

Saúde!

A Unimed Cascavel vai bem de saúde,
obrigado. Ao conveniar nos últimos dias empresas como Sicredi, I.Ried e Mascarello,
está prestes a receber a vida de número 75
mil, com um percentual de mercado imensamente superior as coirmãs em municípios
importantes do país.

Quem o conheceu como primeiro delegado-chefe da Polícia Federal em Cascavel, já sabia que aquele menino teria futuro. Poucos, porém, imaginavam que fosse
tão longe. José Alberto Iegas foi promovido
novamente, e hoje é ninguém menos que o
diretor de Inteligência da PF, cargo subordinado apenas ao diretor-geral.

“Dêem dinheiro, não emprestem.
Dar só faz ingratos,
emprestar faz inimigos”.
(Alexandre Dumas – escritor francês do século XIX)

Quando me vejo assim, largada
em uma madrugada de frio inclemente, percebo quão gelada pode
ser uma lufada de ingratidão.
Servi aos meus donos por longos
anos. Fui queimada com o café
quente, furada pela bituca de cigarro, arranhada pelo gatinho da
família. Aguentei firme o Gugu e
o Domingão em faustos domingos
modorrentos.
Em dias melhores, fui o abrigo macio do namoro maroto. Fui
cama para o totó pulguento, abriguei o menino sapeca no esconde-esconde...
Aguentei murros no jogo de futebol, suportei o mau humor gasoso
de intestinos estufados. Quando
minha pele de pano rasgou, E ninguém deu bola, percebi que o pior
se aproximava.
Jogada sobre uma carroça de

Vende-se

Apartamento alto padrão

Localização: 11º - último andar

Edificio Vila Medine

Rua Minas Gerais
Área: 287m² - 2 vagas de garagem

Condições: Novo - pronto para morar
Preço: R$ 795.000
Tratar: 3220-9000 com Fábio

O secretário de Meio Ambiente ingressou com uma ação gigante por
danos morais contra o deputado.
Carlesso ficou muito irritado com
uma reportagem espinhosa do “Hoje”,
diário do tucano demandado.
Se a sentença de primeira instância
não cair, Ivan, o “Sombra”, volta a ser
o “primeiro-ministro” menos remunerado do planeta, com seus setecentos
e poucos “pilas” mensais.
pés para cima, entendi: era o fim.
Largada aqui, nas margens da
rua, sob o sol, a geada e a chuva,
tenho uma mensagem para você,
caro passante: chega mais perto,
use-me à vontade. Para esperar
algum grau de civilidade de quem
me descartou, melhor você esperar
bem sentado...
(A poltrona falante deste
texto está descartada às
margens da Avenida das Torres,
na região do Parque Verde. Na
manhã em que foi fotografada,
estava coberta por uma camada
de gelo e pela fria indiferença)

O número

12

R$
milhões custou cada gol
do Kaká para o Real Madrid. O jogador foi “emprestado de graça” para o
Milan, agora com o salário três vezes
menor.

Carta do leitor

Pitocas

Tucanos de bicos divergentes desde
muito, Alfredo Kaefer e Paulo Carlesso
se enfrentam novamente, desta vez
nas barras dos tribunais.

“Espirituosa a reportagem do espermograma. Não estranhei os caras
pedirem ajuda aos universitários. Para
quem não acerta nem o vaso sanitário
que é imensamente maior, é desumano exigir que acertem aquele frasquinho da coleta”
(“Simone de Beauvoir”)

A hierarquia humana

The end

O homem encontrou o
caminho da lua, mas até hoje
não achou o cesto do lixo

Jairo Eduardo

A poltrona

Assis Gurgacz acaba de adquirir
mais um naco naquela valorada quadra do Hospital São Lucas. A face para
Rua Paraná foi negociada em transação milionária com a doutora Aparecida.

Errata

Legendamos, na edição anterior, a
foto da ex-BBB Adriana como sendo
Natália. Desfeito o equívoco das belas,
restou constatar que muitos cascavelenses assistem o BBB, dada à grita
geral da troca de fotos...

Ela falou

“Até cortar os próprios defeitos pode
ser perigoso. Nunca se sabe qual é o
defeito que sustenta nosso edifício inteiro.”
(Clarice Lispector)

Abraços

Para os assinantes Hélio Nethson, Milton Locatelli, Caio Carvalho, Márcio Alexandre Scherer,
Luiz Ghiggi Neto e Caio Ribeiro.

