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O bicho está na pauta
Gugu desce do cavalo; Berté vai castrar 2 mil
O bicho foi tema recorrente na campanha
eleitoral de Cascavel, ano passado. E já tinha
sido na anterior, quando o hoje presidenciável
Álvaro Dias apareceu com Hugo Henrique, seu amiguinho de quatro patas, no programa eleitoral de 2014. Dias se apresentou
como defensor dos direitos dos animais.
Os políticos em suas muitas mutações já
descritas por Charles Darwin, desenvolveram antenas sensíveis para demandas que
comovem o eleitorado. E a causa pet é uma
delas. Envolve muita gente, e muitos votos.
Segundo o IBGE, 44% dos domicílios brasileiros têm animais de estimação.
Por este cálculo, os cascavelense distribuídos
em estimados 110 mil domicílios, tem mais de
50 mil bichos, majoritariamente cães e gastos,
mas também aves, répteis e toda uma vasta
fauna de exóticos.
Segundo o veterinário Marcelo Morato,
para cada animal devidamente acolhido,
há um na rua, abandonado, ou mal tratado
pelo dono. São mais de 40 mil animais nesta
situação em Cascavel. E basta andar pelas ruas
para visualizá-los.
Foi pensando neles que o doutor Morato

Foi o tempo que alemão
bonachão, pai do Juarez Berté,
castrava gatos introduzindo o
bichano “de ponta cabeça” em
uma bota velha para imobilizalo. Hoje os procedimentos são
bem outros. A esterilização de
2 mil animais sem dono, parece
pouco diante de um universo de
40 mil bichos, mas irá evitar o
surgimento de milhares de filhotes
de cães e gatos abandonados.
Mãos a obra (ou melhor, aos
bisturis) doutores.

Vanderson Faria

Marcelo Morato: abandonados ou mal
tratados, são mais de 40 mil animais

e colegas de ofício vem batalhando há anos
para prover o município de uma legislação

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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que coloque um outro olhar sobre os bichos
de quatro patas.
O esforço dos profissionais da área , somado com voluntários das ONGs e o instinto de
sobrevivência política agora tem resultado
prático: R$ 450 mil foram liberados para o
secretário Juarez Berté (Meio Ambiente)
iniciar a maior castração em massa da história.
Na próxima quinta-feira o município vai
credenciar clínicas veterinárias para esterilizar
2 mil cães e gatos indicados pelas ONGs. Cada
procedimento custará, em média, R$ 225.
Morato enfatiza que caberá aos credenciados
também o acompanhamento pós-cirúrgico.
Neste ritmo, serão necessárias duas décadas para capar todo mundo que late e mia na
rua. Mas já é um bom começo...
Em tempo: Gugu Bueno, político que
vislumbra uma cadeira na AL, abriu consultas
na rede social sobre o projeto de autoria dele
que proíbe a utilização de veículos movidos a
tração animal em Cascavel. Para ele, os cavalos são maltratados e usados até a exaustão.
O que você pensa a respeito? Vote na enquete
em www.pitoco.com.br.

Fé no sono
Há quem chore, há quem venda lenços.
O trio Nereide, Claudinei e Leonardo
dos Anjos enclausurou-se 48 horas em uma
sala da Acic para o expansionista planejamento estratégico do grupo empresarial. A meta
arrojada é ampliar de 52 para 200 franquias
da Anjos Colchões até 2019. O negócio é
colchão, mas o pessoal tá bem acordado.

Rumo a BC
“Já que vai ser
cachorro,
seja um cachorro de
um grande dono”
(Provérbio japonês)

Rovílio, aos 69 anos, assustou familiares três
semanas atrás. Foi vítima de um AVC isquêmico. Atendido na emergência do Hospital
São Lucas, ele se recupera lentamente em
casa. Embora tenha restabelecido os movimentos inicialmente comprometidos e a evolução seja positiva, amigos sugerem a aposentadoria compulsória do agronegociante.

Chuta, Paranhos!
Põe ponta, Telê! Dizia o Jô Soares na década de 80. Concede
o Estádio, Paranhos! Diríamos
nós, hoje ao acessar os números.
O Olímpico devorou mais de R$
7 milhões do escasso dinheiro público nos últimos 12 meses.
A reforma foi bancada pelo Temer. Mas o dinheiro é público. A
Prefeitura de Cascavel banca um
custo que chega a R$ 35 mil mensais para manter o “criame” de
quero-queros.
São portanto, quase meio milhão do contribuinte cascavelense por ano em uma atividade que
nada tem a ver com as prioridades
da esfera pública.
Quando construímos os estádios mais caros do planeta, na
Copa de 2014, percebemos que
política, governo e dinheiro público, formam um péssimo time e
passam longe do fair play.
Se na concessão do Olímpico o
Paço somente cessar o gasto público como paga, terá feito muito.
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Poucas equações combinam
melhor com o mote de campanha
do prefeito, o combate ao desperdício. Concede, Paranhos!

Churras
em Beverly
Felizes proprietários de 30
embarcações que singram o
reservatório de Salto Caxias,
em Boa Vista da Aparecida,
estão entre os convidados para
degustar iguarias da culinária
produzidas em churrasqueiras
portáteis high tech.
É o lançamento das churrasqueiras Fiss Koss no atracadouro das Marinas Village,
no próximo sábado, a partir
das 14 horas. Com direito a
presença do uruguaio Sergio
Miranda, chef de reputação
internacional. A dupla anfitriã é formada por pai e filho,
Fred e Bernardo Bueno.
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Pitocas
Aluno aplicado do ídolo Paranhos, o vereador Alécio Spindola é o campeão do “live” no
Facebook. Ele descarrega cinco
baterias de Iphone por dia. Mark
Zuckerberg já anda preocupado...
Marcio Pacheco celebra a
aprovação do projeto que obteve
seu apoio, remetendo para o preso o custo com a tornozeleira eletrônica. É dele também o projeto
que oficializa o título de “Capital
do Oeste” para Cascavel.
Orlando Pessuti, após 52
anos de PMDB, sigla em que milita desde os 13 anos de idade, pode
estar de saída.
Caso o diretório nacional não
afaste o algoz Requião do comando do partido, Pessutão vai
buscar outra legenda para disputar o Senado.
Não convide Paranhos e Romulo Quintino para o mesmo
culto. A relação dos irmãos está
abalada. O vereador é cristão

novo na “bancada independente”.
Ainda assim, a igrejinha do prefeito está bem frequentada. Ele
tem pelo menos 13 apóstolos na
base aliada. Oposição mesmo, só
tem um, o obreiro Halberg, para
quem bispos e pastores não dão
muita bola.

The end
“Era uma vez duas pulguinhas
que passaram a vida inteira
economizando e compraram
um cachorro só pra elas...”
(Mario Quintana, poeta,
possivelmente usando parasitas e cães para sutilmente versar sobre a avareza)

Para os assinantes Adecir Dybas, Marcos Paulo do Nascimento, Flavio Folador, Milton Cezar
de Campos, Leo Presser, Rafael
Salvatti, Carlos Pedro Piana e o
Casal Beto e Marlene Dolce.

