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Morgana & Bartolomeu
Um “caso de amor” raro entre a coruja e gato

Cocota, Alemão, Thiago, Shrek e Rodrigo. Rafael, Lúcifer, Lorenzo, Morgana e
Natasha. Não se trata de um time misto de
futebol. Está mais para um coral barulhento.
São araras, papagaios e outros bichos de
penas e bicos do viveiro da FAG.
São mais de 170 animais de 30 espécies.
Os nomes vão surgindo ao acaso, a maioria
batizada por estagiários do curso de Medicina Veterinária, aos cuidados da professora
Ana Paula Gnoatto.
Com bichos tão parecidos, como Ana Paula consegue distinguir a Natasha da Cocota?
“Um tem uma mancha mais verde ou amarela, o bico maior, enfim a gente distingue”,
diz a professora, que mantém uma relação
afetiva com os bichos.
E a recíproca é verdadeira. Ela não pode,
nem nas férias, ficar mais de uma semana
longe do viveiro. Shrek, uma bela arara
Canindé, aos cuidados da professora desde
os 15 dias de vida, para de se alimentar na
ausência dela.
O viveiro da FAG está credenciado para
receber aves apreendidas pela polícia nas
ações de combate ao tráfico. No momento,
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mação, batizou a corujinha
não é possível abrigar mais
de Morgana e a levou para
bichos. Os viveiros estão locasa. Morgana talvez seja
tados, principalmente de paa primeira e única coruja
pagaios.
de estimação. Vive solta
Uma ideia para expandir o
na casa da Debora, em
local e tornar a atividade autoharmonioso convívio com
-sustentável, é credenciá-lo
12 cachorros, sete gatos,
para fins comerciais. Assim,
um papagaio e um cavalo.
os filhotes de papagaios nasVeja no portal Pitoco as
cidos no cativeiro podem ser
fotos de Morgana dorminvendidos por cerca de R$ 1,5
do com o gato Bartolomeu,
mil, devidamente legalizados.
que a adotou como se fosse
Morgana - O caso mais
um filhote. Eles se tornacurioso do cativeiro, no entanram amigos inseparáveis.
to, não veio das belas e mulA aluna que apresentou
ticoloridas aves cruelmente
Morgana para Bartolomeu,
arrancadas de seus habitats e Debora e Morgana: “amor”
arca com todos os custos, inclusive a carne
comercializadas por traficantes.
Vem de um filhote de coruja – bichinho moída servida para a coruja.
Pensando em diversificar o cardápio
desprovido de qualquer valor comercial encontrado no campo de futebol da FAG. da Morgana, Debora agora anda atrás de
Mas valor afetivo para quem gosta de bicho um inseto nojento para muitos, uma larva
tem, e muito. A acadêmica Debora Bueno encontrada em madeira podre. “Ela gosta
recebeu o filhote, aparentemente sem vida muito”, garante.
Pergunto: quem paga essa conta? Debora:
nem qualquer reação.
Adotou então procedimentos de reani- “o amor”.

Editorial
A foto em preto e branco da edição
impressa não traduz fielmente o insólito do predador aninhando a presa. O
gato e a coruja. No www.pitoco.com.
br, ou na página do Pitoco no Facebook, você encontra
mais fotos e vídeos
desta relação inusitada de Morgana
e Bartolomeu. E
por que isso merece
espaço aqui no jornal? Porque temos
mais a aprender
com os animais do
que supõe nossa vã
e intolerante
filosofia.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“Quando renunciei ao mandato
de deputado, eu pendurei as
chuteiras”
(Jorge Samek, na rádio Cultura de Foz,
refutando o retorno ao mundo das urnas)

É ou não é?
A nota “sangue frio”, publicada neste
espaço na sexta-feira, repercutiu. Leitores
assopraram que a ex-mulher do prefeito
está nomeada na diretoria da Agência do
Trabalhador. Ficou no ar uma variação
da frase “cunhado não é parente”, que
embalou extensa controvérsia com
Brizola e Jango nos anos 60:
ex-mulher é parente?

Aquela praça...
As rampas da Praça do Migrante acabam
de ser pintada nas cores da bandeira nacional. Fato que abre largo (e estreito) debate nas redes sociais. Artistas e ativistas
da cultura acham que o monumento foi
desfigurado. Outros aplaudem a estética e
imputam civismo ao ato. Qual sua opinião? www.pitoco.com.br.

Ranking político
Um grupo de voluntários que se
apresenta como desvinculado do
mundo partidário cruzou milhares
de dados para produzir o ranking
dos melhores parlamentares brasileiros.

Dois deputados paranaenses
aparecem entre os 15 melhores do
Brasil: Sandro Alex, da região
de Ponta Grossa, com 549 pontos
(14º), e o cascavelense Evandro
Roman, com 547 pontos (15º).

O ranking levou em conta a produção legislativa, presença nas sessões, processos judiciais, fidelidade
partidária, gastos do gabinete, entre outros critérios objetivos.

Padovani fez 448 pontos (133º),
Kaefer 440 (144º), Frangão 307
(371º) e Giacobo 297 (383º).

Entre os três senadores paranaenses, Alvaro Dias obteve a melhor pontuação: 488. Gleisi teve 62
pontos e Requião -20, ou seja ficou
no “vermelho”.

“Nosso objetivo é oferecer informações para ajudá-lo de forma objetiva votar melhor, usando dados
públicos para dar ou tirar pontos
dos políticos brasileiros”, explicam
os idealizadores. Os dados estão no
portal www.politicos.org.br

Caíram as rampas
Zeloso pelos monumentos de Cascavel, o advogado Augusto Bittencourt puxou as orelhas
do prefeito pela pintura na Praça do Migrante.
Ele entende que um prefeito não tem poder de
mudar um monumento público, e que as rampas
deveriam ser mantidas na cor do concreto, como no projeto original.
Bittencourt já havia intercedido pelo “Dedão” de nosso artista maior,
Dirceu Rosa, e pelos “Chifres” do Calçadão. O da 7 de Setembro “caiu”,
mas a “aspas” na frente do Banco do Brasil, sobreviveu.

Apac aqui

Óleo guarani

Assinada hoje a cessão de um
terreno, pelo prazo de 20 anos,
para que a Apac construa sua
unidade em Cascavel. O terreno,
de 48 mil m2, está localizado no
lote 104 da Fazenda Piquiri, às
margens da BR 369, saída para
Corbélia.

O ouro negro está pertinho, no
Departamento de Canendiyu, cuja
capital é conhecida dos compristas
e cassineiros, Salto del Guairá.

A Apac é uma unidade prisional
diferente, com índices de ressocialização de até 98%. A média
de não-reincidência é de 70%. No
sistema prisional convencional, a
ressocialização não chega a 10%.
A propósito, há filas de presos
querendo migrar para o regime.

Bola dentro
As marcas Havan e Aurora
foram mostradas para todo o
planeta, ontem, na bilionária
audiência de Barcelona x Chapecoense. Os espanhóis venceram, 5 x 0.
Mas o marketing da cooperativa e o Luciano Hang não estavam muito preocupados com
o placar, ademais, previsível.

A Queiroz Galvão, construtora
brasileira mencionada no Petrolão, já tem uma sonda operando
um poço de petróleo ali, algumas
dezenas de quilômetros além da
ponte Airton Senna.
Suspeita-se que a província petrolífera se estenda até as franjas
do Oeste do Paraná, com eventual
passagem subterrânea por baixo
do rio, inclusive.
Em tempo: do jeito que é “largo”,
capaz de surgir alguma jazida no
haras do Mantovani em Guaíra.

The End
O ex-vereador Marcos Rios e o
filho Maicon recorrem em liberdade de pena que lhes sentenciou
a 7 e 4 anos de prisão, respectivamente. Eles são acusados de receber salários de assessores. O Rios
Filho será exonerado, hoje, de cargo em comissão no Paço.

Por um planeta +

Saudável
Exercite-se!

