Obras só em novembro
A revitalização da Avenida Tito Muffato, uma das obras mais cobradas em Cascavel, só
deve acontecer no mês de novembro. Enquanto isso, ontem, uma nova operação tapaburaco foi realizada. Estão previstos investimentos de R$ 7,3 milhões nas futuras obras.
AÍLTON SANTOS

z Pág. 03

Fofões briguentos
As capivaras do lago despertam curiosidade e
chamam a atenção de quem passa pelo
principal cartão-postal de Cascavel. Os
simpáticos bichinhos, no entanto, muitas
vezes brigam entre si. Ontem, uma equipe de
veterinários precisou fazer um procedimento
cirúrgico em um animal que foi ferido durante
um “desentendimento” com outro.
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Calor eleva risco
de picada por
peçonhentos
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Preço do
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Hoje é dia
de Desfile
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FÁBIO DONEGÁ

Xô, Fantasma!
Embalado por duas vitórias seguidas diante de seu torcedor nos últimos dias, o FC Cascavel recebe o
Operário neste feriado para um confronto com a promessa de casa cheia
no Estádio Olímpico Regional. Isso
porque não será cobrado ingresso. O
jogo está marcado para começar às
15h, válido por partida atrasada da
3ª rodada da Taça FPF.
Para a Serpente Aurinegra, é a
oportunidade de se isolar na liderança da competição. Por enquanto, divide o topo da classificação com o Foz
do Iguaçu, apesar de levar a melhor
nos critérios de desempate - tem uma
vitória a mais que o Azulão, além de
ter realizado uma partida a menos.
Sem perder há três jogos e em
busca de manter os 100% de aproveitamento como mandante, o FC
Cascavel busca pontos importantes
também para a sequência do campeonato, pois nas duas últimas rodadas enfrentará o penúltima colo-

cada Portuguesa Londrinense, no
domingo, em Foz do Iguaçu, e depois receberá o Maringá FC, que ontem perdeu por 3 a 1 para o Rio
Branco, em Paranaguá, em partida
atrasada da 4ª rodada.
Com isso, o time maringaense perdeu a chance de chegar à mesma
pontuação de FCC e Foz, e segue a
três pontos dos ponteiros do campeonato. Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Rodrigo Cabral conta
com o retorno de Gasperin, além de
poder promover a estreia de Hyago,
que retornou há duas semanas depois de ter defendido a equipe no Paranaense no primeiro semestre.

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Time
Cascavel
Foz do Iguaçu
Rio Branco
Maringá
Toledo
Paranavaí
Iraty
Operário
P. Londrinense
Andraus

TAÇA FPF
PG
13
13
11
10
9
9
8
6
4
1

J
6
7
7
6
6
7
5
4
7
7

V
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0

E
1
4
2
1
3
3
2
0
1
1

D
1
0
2
2
1
2
1
2
5
6

GP
9
9
8
12
8
9
8
3
4
5

3ª RODADA (ATRASADA)
15h

FC Cascavel

HOJE
x Operário

8ª RODADA
DOMINGO
11h
Andraus x Foz do Iguaçu
11h
Maringá FC x Toledo
11h05 P. Londrinense x FC Cascavel
15h30
Iraty x Paranavaí
QUARTA-FEIRA (20)
20h15
Operário x Rio Branco

GC
6
4
7
6
6
10
7
4
9
16

SG
3
5
1
6
2
-1
1
-1
-5
-11
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Entre os
melhores
do País
A cada ano a paracanoagem vem trazendo
atletas mais novos para prática do esporte. Este
ano o Campeonato Brasileiro de Velocidade,
encerrado no fim de semana em Curitiba, teve
a participação dos atletas Luiz Fernando Felix
Mariano, de apenas 12 anos e de Angel Santos Moraes, de 15 anos. Os dois são os mais
novos praticantes da modalidade, com apenas
dois meses de treino. Além disso, eles têm em
comum o fato de ter o cascavelense Alex Sandro Pessoa como espelho no esporte. Veterano e com talento nato dentro de um caiaque,
Alex foi um dos destaques da Associação Fiel
de Canoagem, equipe de Cascavel que terminou com Brasileiro com o troféu de terceira
melhor na classificação geral.
“O Alex tem uma condição diferenciada, é um
talento nato e o maior incentivo para novos atletas ingressarem no esporte”, diz o técnico Dênis Ferreira Lopes sobre seu atleta que é um
dos principais nomes da seleção brasileira.
Além de Alex, que compete na categoria
para competidores com mobilidade de tronco
e que foi medalha de ouro no VL2-200m e de
prata no KL2-500m e no KL2-200m, a Fiel teve
outros dois atletas no pódio do Brasileiro: Cristiane Krugger foi prata no KL3-500m e no VL3200m; e Odirlei Moreira foi prata no VL1-200m.
“Há 12 anos a cidade não ganhava um troféu na competição. Desta vez fomos com apenas seis atletas na modalidade e focamos nessa conquista. Escolhemos ‘cirurgicamente’ as
provas e os competidores para isso”, explica o
professor e auxiliar técnico Adi Reis, o Deco.
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Alívio para a comunidade
Depois de dois anos de
espera, o alívio nas palavras da atual diretora da
Escola Municipal Manoel
Ludgero Pompeu, Salete
Santos, reflete também o
alívio da comunidade e
dos alunos com relação a
continuidade das obras.
A empresa vencedora
da licitação entrou em contato com ela já na sextafeira, dia 1º, e na segundafeira, dia 04, começou a
trabalhar. Antes mesmo da
assinatura da ordem de
serviço. “Eles começaram
a terraplanagem, colocaram tapumes e na semana que vem começam a
mexer dentro da escola”,
conta Salete.
Agora, a organização
será para que os alunos
não sejam prejudicados,
principalmente com a reforma interna. “Vou liberar
três salas de cada vez. Aí
vou usar a sala dos professores, a sala de reforço, e
o espaço da biblioteca. As
atividades de biblioteca serão feitas em sala de aula”,
planeja a diretora.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria de Comunicação

OBRAS começaram na segunda-feira

430 crianças
A Manoel Ludgero Pompeu atende a 430 crianças e tem como maior demanda estrutural a acessibilidade. Ou melhor, a falta dela. “Já tive alunos
cadeirantes e aqui a rampa é terrível. Há muita escada e sem corrimão. E
como tem muita criança, é perigoso principalmente no recreio, quando eles
correm e brincam bastante. E também nossa parte elétrica é muito ruim,
muito antiga, já não comporta mais às nossas necessidades”, afirma.
De acordo com a diretora, a empresa que começou a obra não deixou
saudades, mas deixou uma série de materiais que agora serão retirados
pela empresa contratada. “Uma casinha onde eles colocavam os materiais
ficou aqui, mas agora o pessoal está retirando. Estamos torcendo e confiando que dessa vez nossa reforma sai”, comenta, confiante.
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Enfim, a reforma
Depois de criar teia de aranha, a obra da Escola Manoel
Ludgero Pompeu finalmente teve
a ordem de ser viço para o início
da obra de reforma, que ficou
mais de dois anos parada.
A escola teve a construção abandonada pela empresa Engetecne.
Na época, a empresa ofereceu R$
855 mil pelo serviço, mas executou apenas 10% do contrato.
Desta vez, a obra vai custar
R$ 1.041.338.801 para os cofres públicos.
Quem venceu a licitação foi a
empresa Interlagos Materiais de
Construção, com desconto de 24%
do que estava previsto pela Prefeitura. O prazo é de seis meses para
conclusão da obra, que inclui ampliação de 829,60 metros quadrados, além da estrutura atual que
será reformada.
A empresa já começou a obra,
que inclui a construção do Ginásio
Poliesportivo com vestiários, sala
de dança e almoxarifado.

Na paracanoagem existem
três categorias: L1 (paratletas
sem mobilidade de tronco), L2
(paratletas com mobilidade de
tronco) e L3 (amputados). Essas
categorias se dividem em V
(paratletas remam com duas
pás) e V (paratletas remam
somente de um lado e com uma
pá). Já as distâncias das provas
são 200m e 500m.

ASSINATURA da ordem de serviço aconteceu ontem

O dinheiro para a reforma da Escola Municipal Manoel Ludgero
Pompeu faz parte dos R$ 8 milhões destinados à Educação, gerados
das economias feitas pela atual gestão. No início do ano, a grande
preocupação era de que não havia previsão orçamentária para continuar a reforma da escola. “Fizemos um planejamento para ter musculatura financeira e organização para ter uma boa estrutura em todas as
escolas, para que os alunos tenham melhores condições de aprendizagem”, ressalta o prefeito, Leonaldo Paranhos.

ESPORTE

C ategorias

Há 15 anos, a escola realiza
as atividades físicas com os alunos em quadra descoberta. “No
próximo ano, as crianças já poderão desfrutar dessa estrutura,
que deverá ficar pronta em
2018”, afirma a secretária de
Educação, Márcia Baldini.

R$ 8 milhões para a Educação
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P assarelas
O contrato também contempla a construção de passarelas
cobertas até o ginásio, construção de passarelas sobre as
rampas, adequação do sistema
de prevenção e combate a
incêndio, adequação da acessibilidade interna de corredores e
rampas, calçadas externas,
reaproveitamento da água da
chuva, novo parquinho, reforma
das salas de aula, laboratórios,
área administrativa e banheiro.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria de Comunicação
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Paranaense de Handebol

LHPR

Enquanto o fim de semana prolongado com o feriado do Dia da
Independência será de descanso
para muitos, para jogadores, técnicos e dirigentes de 34 equipes os
próximos dias serão de muitas disputas em Cascavel, pela etapa única do Campeonato Paranaense de
Handebol Cadete (Sub-16). A competição será desenvolvida de hoje
a domingo nos ginásios Sérgio
mauro Festugatto e da Neva. São
12 times no naipe feminino e 22
no masculino.
Na disputa feminina, são quatro
grupos e os primeiros e segundos lugares de cada um disputarão do primeiro ao oitavo lugar, classificando
os demais terceiros lugares de cada
grupo para as disputas de 9º a 12º.
Entre os homens soa seis grupos, sendo que os líderes deles
mais os dois melhores segundos
colocados classificam-se para as
disputas de primeiro a oitavo lugares, enquanto os demais segundos
lugares disputarão de 9º a 12º lugares, os terceiros colocados de
13º a 18º lugares e os quarto colocados de 19º a 22ª lugares.

Cascavelenses
Cascavel terá representantes nos dois naipes em busca do título. No
feminino, mas comandadas do técnico Marcos Galhardo estão no Grupo
C, ao lado das equipes de Sarandi e Londrina. Já o Grupo A conta com
Maringá, Campo Mourão e Ivaí; o B com Alto Paraná, Guarapuava e Castro; e o D com Santo Antônio do Sudoeste, Iporã e Ponta Grossa. No
naipe masculino, a equipe cascavelense, comandada por Cezar Casagrande, inicia a competição pelo Grupo E, com Guarapuava, Assis
Chateaubriand e Maringá/Colégio Objetivo. Os jogos dos
cascavelenses serão no ginásio da Neva. Nesta
quinta-feira, o time feminino joga contra Londrina às 16h e o masculino contra
Maringá às 18h.

Liga Nacional
No sábado, será a vez do melhor
handebol do País desfilar seu
talento para o público em
Cascavel, quando a equipe
feminina adulta da cidade
receberá o Pinheiros (SP) pela
terceira rodada da Liga Nacional.
O time paulista é um dos
principais do Brasil, sendo o
atual campeão da competição. O
duelo será às 17h no Ginásio da
Neva, com entrada gratuita para
o público. E como os jovens
talentos do esporte estarão na
cidade para as disputas do
Paranaense Sub-16, o caldeirão
da Neva deverá ferver pelo
handebol neste sábado.
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MUDA BRASIL!
Há 195 anos, o Brasil dava seu grito de independência e se tornava livre da coroa portuguesa.
Hoje, quase dois séculos depois, há quem não veja
uma independência de fato. Não é difícil encontrar
pessoas que afirmam ser o Brasil hoje colônia de
países do Primeiro Mundo.
Não é verdade, somos soberanos, porém, nos
falta assumirmos nosso papel como um povo independente. Talvez, o brasileiro não se sinta independente em função de tudo o que acontece
no Brasil. É só lembrar que na véspera das comemorações do Sete de Setembro, o País foi
sacudido por novas denúncias contra um ex-presidente supostamente por embolsar dinheiro que
pertence ao povo. Enquanto isso, a Polícia Federal passou a noite anterior contando dinheiro,
também desviado do brasileiro.
As atitudes nada republicanas de quem deveria
nos representar não podem ser pretextos para deixarmos de amar o nosso País. O Brasil é maior do
que a corrupção e é hora de união para combatê-la
de forma efetiva. Muda Brasil!

Vereador Mauro
Seibert, sobre a
proposta do
“revogaço” de leis

NOTAS
z Restituição

z Ita Sampaio

A partir das 9 horas de
amanhã, estará disponível
para consulta o quarto
lote de restituição do IRPF
2017 que contempla
2.257.260 contribuintes,
totalizando mais de R$2,7
bilhões. O lote
multiexercício de
restituição do Imposto
sobre a Renda da Pessoa
Física contempla também
restituições residuais dos
exercícios de 2008 a 2016.

A secretária de Educação,
Marcia Baldini, juntamente
com o assessor técnico do
Setor de Infraestrutura,
Roberto Aoki Junior, esteve
na noite de anteontem, na
Escola Municipal Ita
Sampaio para apresentar o
projeto para a reforma da
unidade à comunidade
escolar. Desde janeiro do
ano passado, as obras que
haviam sido iniciadas
estão paradas.

A decisão do
FC Cascavel
de abrir os
portões para a
torcida assistir
ao jogo contra
o Operário pela
Taça FPF na
tarde de hoje.

O ex-presidente
Lula que foi
denunciado
ontem por um
dos seus antigos
assessores mais
próximos, o exministro
Antonio Palocci.

Da Editoria
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

David Colombo
Maiara Lorenzini Botacio
Paulo Maycon Fernandes
Tainara de Souza Neves
Andre Vinicius Mendes
Vanessa Alexia de Campos
Sergio da Silva Dzvonek
Giovana Xavier da Silva

Pedro Soares
Creusa Sebastião
Vanderson de Lima Santin da Silva
Larissa Tauana Pacher Bevolo
Cristiano Belo da Silva
Solange Kessler

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 07 de setembro de 2017
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Flamengo x Cruzeiro
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los. A Raposa tem dois vice-campeonatos na Copa do Brasil (1998 e
2014), enquanto o Rubro-Negro
perdeu três disputas de título
(1997, 2003 e 2004).

No geral, o Cruzeiro é tetracampeão (1993, 1996, 2000 e 2003)
e o Flamengo é tri (1990, 2006 e
2013). Atual vencedor, o Grêmio é
o maior campeão, com cinco títu-

JOGAM HOJE

Sexta
K 27 L 12

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman

Flamengo e Cruzeiro começam
a decidir a Copa do Brasil nesta
quinta-feira, às 21h45, no Maracanã. Finalista pela sétima vez, o
Rubro-Negro jamais perdeu em um
jogo de ida na decisão da competição. Com o mesmo número de
decisões, a Raposa acabou derrotada no primeiro duelo decisivo
em apenas uma ocasião - em
2014, do rival Atlético-MG (revés
por 1 a 0 no Independência). Desta vez, será um tira-teima entre
cariocas e mineiros.
Em 2003, quando as equipes
se enfrentaram pela primeira vez
na disputa do título, houve empate por 1 a 1 no confronto de
ida, no Rio de Janeiro, e vitória
mineira por 3 a 1 na partida de
volta, em Minas Gerais.
O troco rubro-negro ocorreu
dez anos depois, em 2013. Na
primeira partida, a equipe celeste venceu por 2 a 1 no Mineirão.
No jogo de volta, no Maracanã, o
Flamengo venceu por 1 a 0 com
um gol marcado aos 43 minutos
do segundo tempo por Elias.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

31

Duelo de gigantes

21h45

Quinta
K 26 L 11
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01 02 03 05 06 08 12 15
16 17 19 21 22 23 25
Concurso: 1965

26 28 35 38 48 55
Quina

Concurso: 1556

Concurso: 4475

08 45 49 62 75

Lotomania

Concurso: 1794

02 03 05 12 28 31 42 44
49 57 59 72 76 82 87 88
89 94 99 00

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1689

19 21 34 36 43 50

1º prêmio

04 08 10 30 36 40

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1079

03 26 34 46 61 73 75
TIME DO

Federal

INTERNACIONAL-RS

5º prêmio

Concurso: 5212

65.962
33.123
65.877
74.367
22.342

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Sobram vagas
para especiais
As pessoas que portam
algum tipo de problema físico têm direitos diferenciados do demais trabalhadores. A legislação determina
que as empresas são obrigadas a manterem cotas
para contratação de pessoas portadoras de algum tipo
de deficiência. Em Cascavel
sobram vagas para trabalhadores com esse perfil.
De acordo com informações da Agência do Trabalhador, geralmente sobram vagas devido a falta de interesse do candidato para algumas funções. A falta de
acessibilidade é um dos empecilhos que desestimulam
alguns portadores de deficiência física.
A gerente da repartição
pública, Marlene Crivelari,
também aponta outro problema para o desinteresse.
“Há bastante pessoal que
é beneficiário, recebem algum valor dos projetos governamentais, acabam se
acomodando e acham que
tá bom, assim sobra vagas
aqui”, diz. De outro lado a
Associação dos Deficientes
Físivos de Cascavel (Adefica), por meio do seu tesoureiro, Natalício Fogaça, diz
que eles vão até a agência,
aguardam o retorno, mas
nem mesmo são informados
da reprovação na entrevista.

ATENDIMENTO Exclusivo para especiais
deve se dar no dia 29 de setembro

Dia D
Em 29 de setembro, chamado
de “Dia D”, haverá uma espécie de
muitrão para preencher as vagas.
A agência vai receber empresários
para realização de entrevistas exclusivas com os candidatos especiais, que já devem ter feito previamente o cadastro e estar com tudo
nos conformes com o órgão. O evento ocorre no dia 29 de setembro,
das 08h às 12h e das 13h30 às
17h, na própria agência.

L ocalização
Para participar os trabalhadores devem procurar a
agência, localizada na Rua Paraná, 3.648, levando a Carteira de Trabalho, o RG, CPF e, no caso de beneficiário
reabilitado, apresentar certificado emitido pelo INSS, além de fazer
ou atualizar o cadastro no Sistema MTE Mais Emprego.

AÍLTON SANTOS

LOCAL
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Dia de folga para
doação de sangue
Não sabe o que fazer neste feriadão? Vá doar sangue! Isso mesmo, aproveite seu dia de folga, se
dirija até o Hemocentro de Cascavel e ajude a salvar vidas.
Os atendimentos ficam suspensos hoje, mas retornam normalmente amanhã. Os voluntários podem
agendar um horário das 8h às 11h,
pelo (45) 3226-4549. “O ideal é
que todos os doadores liguem antes de virem ao Hemocentro, para
que tenham mais conforto e agilidade no momento da coleta”, diz o
diretor Antonio Michels de Oliveira.
Diariamente, o Hemocentro necessita de 80 doações. Durante os feriados, especialmente os prolongados,
os estoques precisam estar em dia,
já que são nesses períodos em que
acidentes, em grande parte graves,
costumam acontecer por conta do intenso fluxo de veículos nas rodovias.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

QUEM PODE
DOAR

Qualquer pessoa que tenha entre
16 e 69 anos, esteja em boas
condições de saúde, pese mais de
50 quilos pode estar apto para
doar. Existem alguns fatores que
podem impedir a doação, como ter
feito tatuagens nos últimos
12 meses.

HEMOCENTRO vai funcionar na sexta-feira (8) após feriado nacional

O Hemocentro fica
na Rua Avaetés,
370, no Bairro
Santo Onofre

Agende o
horário de sua
coleta pelo
(45) 3226-4549
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Picada fatal
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: AIilton Santos

Não é só o calor que tem trazido uma sensação desagradável
nos últimos dias. Com o aumento das temperaturas, animais peçonhentos são vistos com mais
frequência e isso aumenta a preocupação pelos riscos que trazem
à população.
Somente neste ano já foram
contabilizados 118 acidentes
evolvendo serpentes, aranhas, escorpiões, entre outras espécies.
A equipe de endemias fez a coleta de 19 animais peçonhentos
que vitimaram pessoas.
Não é por acaso que esses animaizinhos indesejáveis ocupam
maior espaço neste período. “O
aumento da temperatura torna o
metabolismo dos animais mais
ativo, fazendo com que se desloquem em busca de alimento”, esclarece a equipe da secretaria de
Saúde de Cascavel.
No entanto, as necessidades
diante de dias mais quentes, consequentemente, nos colocam em
situações de perigo. “O aumento
da temperatura também estimula a população a realizar atividades ao ar livre como pesca, caminhadas, roçadas, trilhas, muitas
vezes no habitat dos animais, aumentando o risco de acidentes”,
complementa a secretaria.

COBRA CAPTURADA em casa no Bairro Pioneiros Catarinenses

CUIDADOS
Quando houver o contato com animais peçonhentos, algumas orientações
devem ser seguidas, alerta a secretaria. “A orientação é procurar o posto de
saúde para avaliação da necessidade de medicação ou soro, como no caso de
acidentes com algumas espécies de serpentes, aranhas, lagartas e escorpiões”.
Quando possível, a secretaria de Saúde solicita que o animal seja recolhido com cuidado
e levado até a consulta ou que a vítima tenha fotografia que possa identificá-lo.
A vigilância em Saúde Ambiental realiza atendimento pela ouvidoria do
município por meio do número 156, com orientações sobre prevenção de
acidentes, avaliação ambiental do risco de acidentes e coleta de animais
peçonhentos para identificação e monitoramento.

Prevenção de acidentes

- Manter os ambientes limpos,
livres de entulhos e insetos que são
alimentos para muitos animais
peçonhentos, tais como as baratas;
- Averiguar roupas e calçados
antes de usa-los;
- Usar botas de borracha ou
perneiras quando andar em áreas
de mata.

Acidentes em 2016
Serpentes ........
Aranhas ............
Escorpião ..........
Lagarta ..............
Abelha ..............
Outros ..............
Total ..................

14
120
4
4
68
11
221

Acidentes em 2017
Serpentes ........
Aranhas ............
Escorpião ..........
Lagarta ..............
Abelha ..............
Outros ..............
Total ..................

5
49
2
2
48
12
118

*dados preliminares até 04/09/2017
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Pets
reconhecidos
em cartório

Agora eles têm nome e sobrenome. Há um mês, a Anoreg-PR
(Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná) implantou o PetLegal, ação
que consiste na emissão de
uma cer tidão de registro aos
animais de estimação, inclusive os mais exóticos. A proposta
é reunir o maior número de informações sobre o pet como porte, raça, cor, idade, marcas que
o identificam e foto. A campanha
quer facilitar o encontro do animal em caso de roubo ou perda
e agilizar questões jurídicas,
como a guarda do animal em situações de divórcio.

No Paraná, 22 cartórios de Registro de Títulos e Documentos oferecem o serviço, que deve se expandir à outras unidades gradativamente. Até agora, 121 registros de pets
foram realizados, conforme a Anoreg.
Em Cascavel, o sistema iniciou em 25 de agosto e em menos de duas semanas já foram
feitos dez registros. Conforme a
escrevente substituta Anna Paula Marchesini, a demanda pela
certidão é crescente. “A procura
é diária. Até agora foram dez certidões de cães e gatos”, relata.
Na região, o serviço pode ser encontrado em Cascavel e Marechal
Cândido Rondon.

O LABRADOR da foto é o
Icaro, que há poucos dias
recebeu a sua certidão

NÃO MUDOU NADA
A campanha não exigiu nenhuma
alteração na legislação. A normativa
existente já permitia o registro de pets
nos cartórios de Registro de Títulos e
Documentos do país. Porém, com o
aumento do número de animais nos lares
brasileiros, sentiu-se a necessidade de
identificá-los. “O PetLegal atende às
pessoas que querem, cada vez mais,
proteger e cuidar de seus
pets”, explica o diretor de
Registros de Títulos e Documentos da Anoreg/PR, Arion
Toledo Cavalheiro Jr.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação

Quanto custa?
O registro do animal de estimação em cartório custa cerca de R$ 80 em Cascavel. Para fazer a certidão basta que o guardião leve seus
documentos pessoais como RG e CPF, além de
comprovante de residência. É necessária também uma foto, caso ela não seja feita no cartório. Se o animal tiver certificado de pedigree ou
outro documento como carteira de vacinação é
importante levar. A foto do animal não é obrigatória na certidão, porém, facilita em caso de
roubo ou perda do bichinho de estimação.
Na certidão vai constar o nome e o sobrenome do animal escolhidos pelo tutor. Em menos
de 15 minutos o documento está pronto.
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Professor editará periódico internacional
O Professor Dr. Eduardo Borges
de Melo, docente do Curso de Farmácia e do Mestrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), será editor convidado
de um número especial do International Journal of Quantitative

Structure-Property Relationships
(IJQSPR). O tema desta edição
será o desenvolvimento e uso de
programas gratuitos de computadores no desenvolvimento de
novos fármacos.
A responsabilidade pela edição será dividida com o Prof Dr.

João Paulo Ataide Martins, do
Depar tamento de Química da
UFMG. Ambos os docentes já colaboram com o periódico como
co-editores das edições regulares. A previsão de publicação do
número especial é o segundo
semestre de 2018.

Preço do leite cai 45%
FÁBIO DONEGÁ

O leite, companheiro inseparável
dos cafés da manhã, está mais acessível ao consumidor. Com uma produção elevada, o preço do litro hoje
é 45% menor aos valores praticados
no mesmo período do ano passado.
De acordo com Carlos Benedito,
subgerente de uma rede de supermercados de Cascavel, nesta mesma época, em 2016, a caixinha do
leite longa vida custava R$ 3,98.
Hoje o valor está em R$ 2,19.
Para ter uma ideia, o leite em
promoção na rede de supermercados custava, no ano passado, R$
3,69 entre julho e setembro. Hoje
sai por R$ 1,79, uma redução de
52% ou R$ 1,90 de economia. O
preço varia dependendo da marca.
Gilmar Gomes, gerente de outro
supermercado, diz que a queda nos
preços ocorre devido a grande produção. “Há muito leite nos laticínios e para não perderem o produto
eles nos repassam o produto mais
em conta. Em consequência, o nosso cliente paga menos” diz.

CONSUMIDORES aproveitam: O leite que custava R$ 3,98 em 2016 hoje pode ser encontrado por R$ 1,79

D erivados
Gilmar ainda lembra que produtos como queijo e iogurte, que são
derivados, também tiveram redução, de uma forma mais sutil, mas que
também possibilita fazer promoções. Devido aos preços baixos, nos próximos dias os supermercados pretendem colocar novamente o leite em
destaque nos seus encartes de divulgação.

“Há muito leite e pouca demanda,
isso propicia a queda dos valores.”
Gilmar Gomes, gerente de supermercado
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Precisando de crédito?
A maior Sociedade de Garantia de Crédito do Brasil opera há sete anos em
Cascavel e cidades da região. É a Garantioeste, uma estrutura que oferece
cartas de aval a empresas com dificuldades de acesso ao crédito bancário. A
SGC fornece, mediante análise prévia de um comitê, cartas de garantia,
principalmente a micros e a pequenas empresas. A Acic mantém um agente na
entidade para atender e orientar os associados.
Outras informações com Érico pelo telefone 3321-1465.

Wizard no Conexão

Compras públicas

Liderança e sucesso será o tema da
segunda palestra do Conexão Acic
2017. O tema vai ser apresentado
pelo empresário Carlos Wizard,
conhecido como o rei das franquias.
A exposição será na terça-feira, dia
12, a partir das 19h, no anfiteatro
do Centro de Convenções e Eventos
de Cascavel. Outras informações pelos
telefones 3321-1415 e 3321-1436.

Diversos parceiros unem forças para
divulgar a importância de compras
públicas principalmente de empresas
locais. Um evento no dia 14, na
Amop, em Cascavel, vai tratar e
aprofundar esse tema que ganha
corpo em todo o Oeste do Paraná.
Para saber mais acesse o site da Acic
(www.acicvel.com.br ) ou o Facebook
Acic Cascavel.

Campanha de Natal
O Departamento Comercial da Acic já começou a venda de kits da maior
campanha de fim de ano do município, que chega à sua quarta edição. Neste
ano, a Acic firmou parceria com a Faciap e serão duas fases de premiação,
local e regional, com mais de R$ 1 milhão em prêmios aos consumidores. Para
saber mais e participar basta ligar para o telefone 3321-1403 ou acessar o
site da Acic (www.acicvel.com.br ).

Facebook para empresas
O Ponto de Atendimento do Sebrae na Acic recebe inscrições para o curso
Facebook para empresas. O treinamento será realizado na terça e quarta-feira,
12 e 13 de setembro, a partir das 19h, na associação comercial. Os conteúdos
vão ser repassados pelo especialista no assunto Felipe Orsoli. O valor do
investimento é de R$ 120. Inscrições e informações adicionais com Rogério
Legnani pelo telefone 3321-1425.
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Ozires Silva faz palestra
dia 25 em 2º Fórum de
Conselho em Cascavel
Uma das maiores autoridades em
aviação e na fabricação de aeronaves
do Brasil, o engenheiro Ozires Silva,
estará em Cascavel no dia 25 de
setembro. Ele virá à cidade a convite
do Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável e fará palestra
em evento que terá início às 19h, no
Teatro Municipal. O 2º Fórum do
Conselho é destinado a
representantes das 65 entidades
organizadas que compõem uma
estrutura criada para refletir sobre o
futuro do município.
Ozires vai falar sobre sua trajetória e
relação com a Embraer, empresa que
comemora 50 anos e que inseriu o
Brasil no mapa mundial da fabricação
de aviões. “Imaginem como foi difícil
criar do zero uma empresa com essa
proposta em um país onde nem
bicicletas produzíamos”, diz o
engenheiro em um dos vídeos que
promovem a aviação comercial
brasileira. Com estudo, planejamento,
trabalho e busca da excelência, uma
pequena equipe deu vida às bases
iniciais de uma empresa que hoje
orgulha o Brasil e o seu povo.
ASSESSORIA
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Capivara
no centro
cirúrgico
O ferimento provocado em
uma das capivaras que vivem
no Lago Municipal de Cascavel chamou a atenção da população. A foto do animal circulou pelas redes sociais
com pedidos para que ele recebesse cuidados.
A secretaria de Meio Ambiente ao ser comunicada sobre o caso providenciou o tratamento. “A capivara passou
por cirurgia com o médico veterinário do zoológico de Cascavel”, afirma o secretário de
Meio Ambiente, Juarez Berté.
Na região do lago, outros
casos também já foram observados e no fim de semana havia uma capivara com uma espécie de abscesso na testa.
Conforme o secretário de
Meio Ambiente, a maioria dos
ferimentos ocorre por briga
entre os animais. “São casos
comuns, alguns conseguem
se recuperar rapidamente,
mas mantemos cuidados
para atender todos os animais feridos”, esclarece Berté ao garantir que não há motivo para preocupação por conta de algum tipo de doença.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

POPULAÇÃO

Apesar de não se ter um número
exato da população de capivaras, é
visível que a quantidade foi
reduzida consideravelmente. Há três
anos o MPF (Ministério Público
Federal) havia, inclusive, instaurado
inquérito civil a fim de apurar
eventuais danos e riscos
às capivaras.
A presença dessa espécie de
animal silvestre no lago municipal
ainda divide opiniões. “Há quem
peça a retirada das capivaras, mas
a maioria aceita a presença dos
animais no lago que é um cartão da
cidade”, complementa Berté.

ATRAÇÃO

CAPIVARA foi atendida pela equipe do zoológico

Para muitas pessoas, principalmente
as crianças, que costumam passear
no Lago Municipal de Cascavel, as
capivaras são uma atração à parte,
principalmente os filhotes. Muitos
param para fazer selfies
próximo aos animais.

CAPIVARA com uma espécie
de hematoma na testa
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Na véspera, equipes da
PREFEITURA faziam último
ajustes para o desfile cívico

13

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Hoje tem desfile cívico!
O tradicional desfile cívico, realizado a cada feriado da Independência do Brasil, vai reunir centenas de pessoas nas principais
ruas de Cascavel. O trajeto começa na Praça do Migrante, às 8h30,
com a chegada do Fogo Simbólico, acendimento da Pira e hasteamento da bandeira. O desfile, que
segue até a Rua Marechal Cândido Rondon, deve terminar às 12h.
A expectativa é de que nove mil
pessoas participem do desfile,
quatro mil somente no pelotão da
rede municipal de ensino. Haverá ainda a apresentação dos grupos de escoteiros, artistas, adeptos a práticas esportivas, representantes de entidades civis organizadas, órgãos de segurança
pública, ambiental, patrimonial,
bombeiros e Exército.
Conforme a Prefeitura de Cascavel, serão 208 veículos entre
caminhões, viaturas, tratores, carros, motocicletas, veículos antigos, jipes, entre outros. Na fanfarra serão cinco pelotões.

O desfile cívico
começa às 9h, na
Praça do Migrante

C oncentração
Quem vai participar do desfile deve ficar no sentido oeste-leste da
Avenida Brasil, próximo à Praça do Migrante. A concentração dos pelotões começa às 7h30. O palanque das autoridades estará montado entre
as ruas Salgado Filho e Presidente Bernardes.
Os dois sentidos da Avenida Brasil desde a praça da Biblía estarão
fechados, seguindo até a Rua Visconde de Guarapuava. Segundo a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), este trajeto
ficará fechado das 5h30 às 13h.
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Marginal da BR-277
será interditada
Em função dos avanços dos trabalhos na obra de duplicação da BR277, em Cascavel, a partir desta
segunda-feira (11), parte da via
marginal será interditada no Km
582+800 até o Km 583, perímetro
urbano de Cascavel. Para quem trafegar pela via marginal sentido Guarapuava, poderá utilizar o trevo de
acesso para a BR-277 no Km 583
(próximo ao Posto Rosário). A previsão é que a interdição permaneça
por aproximadamente três meses.
Outra alteração será no ponto de
ônibus localizado na BR-277 no Km
582+300 (em frente a Iveco/Possoli Veículos) que será transferido
300 metros à frente, sendo realocado no Km 582+600, essa alteração se manterá por seis meses.
A Ecocataratas informa que todo
o trecho em obras está devidamente
sinalizado. Serão implantadas placas indicativas do bloqueio ao acesso da via marginal, a fim de orientar
os motoristas que por ali trafegarem.
A concessionária também recomenda que os usuários respeitem
os limites de velocidade em todo o
local de obra e redobrem a atenção
para evitar acidentes e colisões.

AÍLTON SANTOS

INTERDIÇÃO será em função das obras de duplicação

LÍDER EM DESEMPENHO

Estatística que acaba de ser divulgada pela Anvisa indica que o Banco de Olhos
de Cascavel, apresentou o melhor desempenho entre os cinco bancos em
operação no estado do Paraná no exercício de 2016 e ocupa a décima primeira
posição entre as 53 instituições em funcionamento no País.
Segundo a Agência, o Banco de Cascavel, que é mantido como uma contribuição
social do Hospital de Olhos de Cascavel respondeu por 319 captações de
córneas, enquanto o Banco de Londrina, segundo colocado entre os cinco
paranaenses, realizou 214 captacões em 2016.
As córneas são coletadas por profissionais da área de enfermagem que receberam
treinamento técnico do Banco de Olhos de Cascavel. Após tratadas e
acondicionadas, elas são colocadas à disposição da Secretaria de Saúde do
Estado, que lhes dá a destinação de acordo com a fila única de espera. No ano
passado, 54 córneas entre todas as captadas foram implantadas em pacientes do
Hospital de Olhos. As demais foram repassadas a diferentes regiões e estados,
atendendo sempre à escala da Central de Transplantes.
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Pratique Gestão de
equipes é tema de curso
do Ponto de Atendimento
Nos próximos dias 12 e 13, das
19h às 23h, a Amic Oeste – PR em
parceria com o Ponto de
Atendimento promovem o curso de
Gestão de Equipes na sala de
treinamentos da entidade. A
finalidade da capacitação é refletir
sobre as consequências da própria
postura sobre a equipe,
compreender a importância da
excelência na gestão de equipes;
compreender os aspectos que
impactam na atração, além de
retenção e desenvolvimento de
pessoas e elaborar plano de ações
em relação a práticas de gestão de
equipes. O investimento da
capacitação é de R$ 90,00 e as
inscrições devem ser feitas com a
Viviane pelo telefone (45) 3036-5636
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CNA realiza reunião ordinária na
sala de treinamentos da Amic
Na noite da última terça-feira (05), aconteceu na sede da Amic o encontro
da Central de Negócios Automotivos. Foi uma reunião ordinária para debater
o encontro que a CNA de Cascavel realizou na ENFAUTO em Florianópolis – SC.
Na ocasião, membros da CNA aproveitaram para trocar ideias com o NEA –
Núcleo Estadual de Automecânica, que foi formada há 20 anos. A Amic se
sente muito feliz em saber que a CNA tem nascido dentro da entidade.
FOTOS: DIVULGAÇAO

Amic participa de café na Colméia
Aconteceu na última terça-feira (05), na Rádio Colméia
um grande evento com o comunicador Lourival
Giansante. No primeiro momento dezenas de pessoas
da terceira idade rezaram o terço da misericórdia com o
comunicador religioso, Almir Gaspar. Em seguida,
Lourival Giansante entrevistou representantes de várias
entidades de Cascavel, entre eles a Amic. A
colaboradora, Laura Breda falou sobre o Convênio de
Saúde Amic, Amic Pet entre outros vários serviços que
a entidade disponibiliza aos seus associados. Cesar
Pilatti, assessor de comunicação da Amic, explicou aos
radiouvintes e aos presentes que, a partir do dia 11 de
novembro, todas as empresas terão que se adaptarem
as mudanças da Reforma Trabalhista e que o livro
Trabalhista! O que mudou? Do Juiz Federal do Trabalho,
Marlos Melek está sendo disponibilizado na Amic Oeste
por um preço promocional aos associados.

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br
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Movimento intenso
nas rodovias
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

Com mais de 23 mil pessoas
passando pela Rodoviária de Cascavel, que contará com ônibus extras no feriado prolongado, o movimento nas rodovias do Estado
também será grande. A previsão é
de que somente hoje, feriado da
Independência, o movimento cresça 12% no trecho entre Foz do
Iguaçu a Guarapuava, na BR-277.

Para garantir a segurança nas
rodovias da região, a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) e PRE (Polícia
Rodoviária Estadual) iniciaram ontem a Operação Independência. O
foco da ação dos policiais é o excesso de velocidade, as ultrapassagens em local proibido, uso do
cinto de segurança e da cadeirinha, ou acento de elevação para
crianças. A Operação da PRF se
encerra às 23h59 de domingo e
na área de atuação da PRE ao

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

883
2.690
312
3.261

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.864
1.712
152
39

meio-dia de segunda-feira (11).
O dia de maior movimento, conforme a Ecocataratas, será no domingo, quando o tráfego ficará 34%
maior do que em dias normais.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO
Hoje, para dar mais fluidez ao trânsito em pistas simples,
haverá restrição de tráfego das 6h às 12 horas. A restrição é
para circulação de veículos portadores de AET (Autorização
Especial de Trânsito), que são aqueles que possuem
dimensões excedentes; Combinação de Transportes de
Veículos, as famosas “cegonhas”; além de Combinações de
Veículos e Cargas Paletizadas. A mesma restrição vale
também para domingo (10), das 16h às 22 horas.

PRF E PRE estão nas rodovias para fiscalizar e garantir a segurança dos motoristas
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Óleo na pista
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

MANGUEIRA do motor hidráulico
do caminhão caçamba se rompeu e
causou o vazamento

BOMBEIROS utilizaram um produto específico
para absorver o liquido que ficou espalhado na rodovia

Um caminhão, que seguia no
sentido Cascavel a Toledo, pela
BR-467, causou um derramamento de óleo na rodovia na tarde de ontem, próximo ao viaduto da rua Domiciliano Theobaldo
Bresolin, na região do Bairro São
Cristóvão, em Cascavel.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para evitar que o liquido
se espalhasse pela pista, a
mangueira do motor hidráulico
do caminhão estourou e houve o
vazamento do material.

Por uma área aproximada de
80 metros, o óleo ficou espalhado e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), que agora fiscaliza a rodovia no trecho entre o Trevo Cataratas e o Trevo da Ceasa, fez a
orientação dos motoristas.
Como se tratava de um líquido
inflamável e bastante escorregadio,
havia risco de um acidente na pista. O trânsito ficou em meia pista
por cerca de uma hora até que os
bombeiros fizessem a limpeza e
também utilizassem um produto
específico para absorver o óleo.

PRE CASCAVEL

PRE APREENDE
CONTRABANDO
Uma equipe da 3ª Companhia da PRE
(Polícia Rodoviária Estadual) de
Cascavel apreendeu na noite de terçafeira, na PR-323, em Iporã, um
veículo carregado com mercadorias
contrabandeadas do Paraguai. No
Fiesta, com placas de Santa Cruz do
Rio Pardo (SP), foram encontrados no
porta-malas e dentro do carro, 400
peças de roteadores e switch para
internet e oito impressoras, todos do
Paraguai. O homem de 52 anos foi
detido e encaminhado para a Receita
Federal de Guaíra.
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Aveia em chamas
Com o uso de abafadores,
MILITARES
IMPEDIRAM

A cena já virou rotina nas plantações e também nas áreas de
mata fechada em Cascavel e região. Ontem, mais uma queimada
foi registrada pelo Corpo de Bombeiros. Dessa vez, a plantação de
aveia, às margens da BR-369, foi
consumida pelo fogo ainda pela
manhã e, por conta do clima seco
e dos ventos fortes, se espalhou
rapidamente.
Dois caminhões ABT (Auto Bomba Tanque) foram acionados até o
local para evitar que o fogo se espalhasse na plantação, que estava próximo de ser colhidA. Os militares precisaram ainda usar abafadores, uma
vez que a área onde o fogo estava
mais intenso era de difícil acesso.
Para auxiliar no combate ao fogo,
agricultores próximos a localidade
deram suporte ao Corpo de Bombeiros. Além disso, a fumaça intensa
atrapalhava a visibilidade dos motoristas que trafegavam na rodovia.
Na segunda-feira, uma plantação de trigo que estava prestes a
ser colhida ficou completamente

AGRICULTORES usaram
tratores para auxiliar os
bombeiros no combate às chamas

destruída pelo fogo em uma área
às margens da PR-486, próximo ao
Trevo da Ceasa (Central de Abastecimento). À tarde, em Santa Tereza
do Oeste, duas áreas de mata nativa, às margens da BR-277, houve
focos de incêndio que precisaram
ser combatidas pelos bombeiros.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

O rientação
Os militares não sabem como o fogo
começou, mas orientam a população
para que evite iniciar qualquer tipo de
queimada, seja em plantações ou mesmo na área urbana, uma vez que o clima está seco, com a umidade relativa
do ar bastante baixa e sem previsão de
chuva para os próximos dias.

26

POLÍCIA

HOJE NEWS, 07 DE SETEMBRO DE 2017
AÍLTON SANTOS

Preso com
droga em blitz
Um jovem de 22 anos
foi preso ontem, ao ser
flagrado em uma blitz com
436 gramas de maconha.
Ele conduzia um Kadett,
abordado na Rua Vicente Machado,
no centro, pela Polícia Militar.
Além do entorpecente, que estava dentro de um saco plástico, a
polícia encontrou várias latas de
cerveja e R$ 229 em dinheiro, que
também foi apreendido. Como havia bebida alcoólica no veículo, o

Giro da
Violência
GDE

QUASE MEIO QUILO de maconha estava
dentro de um saco plástico
rapaz passou pelo teste de bafômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Caminhão levava
365kg de maconha

Latrocínio elucidado
O GDE (Grupo de Diligências Especiais)
de Cascavel elucidou o latrocínio de
Reinaldo Pereira, de 50 anos, ocorrido
na noite do dia 27 de agosto em uma
mercearia no Lago Azul. Foram presos
Wellington Furquim de Almeida, de 23
anos, que seria o atirador, e Ariane de
Moraes, de 20 anos. Segundo a polícia,
Wellington tem passagens por tráfico
de drogas e é suspeito de outros
roubos. Já Ariane tem anotações,
quando adolescente, por furto e roubo.

Andarilho esfaquedo

ENTORPECENTE tinha como destino a cidade de Cambé
Em uma ação conjunta entre a
Receita Federal de Cascavel e a PRF
(Polícia Rodoviária Federal) de Ubiratã, um caminhão carregado com drogas foi interceptado ontem, próximo
ao posto de fiscalização de Ubiratã.
De acordo com a Receita Federal, o veículo Iveco, com placas de
Engenheiro Beltrão (PR) foi abordado na BR-369 e, como o motorista
apresentou bastante nervosismo,

RECEITA FEDERAL

os servidores realizaram uma vistoria minuciosa no interior do caminhão. No compartimento de carga foi encontrado um fundo falso
com 365 quilos de maconha.
O motorista, de 43 anos, preso em
flagrante por tráfico de entorpecentes,
disse que pegou o veículo já carregado
em Umuarama e que levaria até Cambé. Ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil de Ubiratã.

Um morador de rua foi esfaqueado
ontem, na Avenida Toledo, após uma
discussão. André Ferreira da Cruz, de
35 anos, brigou com outro morador de
rua e acabou ferido pelo suposto
amigo. Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) prestaram os primeiros
atendimentos e o encaminharam para
a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Veneza.

Acidente no Coqueiral
Mateus Augusto Honório, de 20 anos
ficou ferido ontem em um acidente na
Rua Presidente Kennedy, no Bairro
Coqueiral. Ele conduzia uma
motocicleta, no mesmo sentido que um
utilitário, quando o veículo foi acessar
uma empresa no momento em que o
motociclista fazia uma ultrapassagem.
Mateus teve lesões leves pelo corpo e
levado a unidade hospitalar.
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Obra prevista Giro Político
para novembro

politica@jhoje.com.br

“Lembrança” boa???

Na sua página da rede social, o ex-prefeito Edgar Bueno
compartilhou uma lembrança de 6 de setembro de 2015,
nas obras do aeroporto. “Hoje estamos com a Equipe
reforçada nas Obras do Aeroporto. No Almoço aproveitamos
para discutir o desenvolvimento da Obra com nossos
Trabalhadores. Como diz o Serafim, o Pau tá Torando”,
disse, na época. Edgar só esqueceu-se de reforçar que até
hoje a obra não está pronta. Será uma lembrança boa?

CHEIA de remendos, via quase não tem o asfalto original
Pela enésima vez a Avenida Tito Muffato recebeu
um serviço de tapa buraco, ontem, para tentar
“amenizar” a situação.
Mas não há mais como
“tapar”. A via tem mais
remendo do que o asfalto
original. E transitar por ali
sem prejudicar um pneu
ou uma roda, ou “balançar”, é quase como ganhar na loteria.
Uma obra de recape
total na avenida torna-se
mais do que necessária,
mas e deve começar apenas em novembro. Essa,
aliás, é a previsão otimista se tudo der muito certo com relação ao empréstimo que a Prefeitura

vai fazer com a Secretaria
do Desenvolvimento Urbano do Estado para bancar
tudo isso. É, porque no
caixa nosso de cada dia
mesmo não tem verba.
“Estamos com o projeto já aprovado na Secretaria. Todos os documentos
foram encaminhados e
aguardamos a aprovação
em Brasília. Assim que
isso ocorrer, será assinado um contrato de um convênio do Município com a
pasta. Se os prazos continuarem assim, esperamos dar a ordem de serviço para o início da obra na
primeira quinzena de novembro”, afirma o secretário de Obras Jorge Lange.

I nvestimentos
Estão previstos, para a reforma, R$ 7,3 milhões.
“Mas acredito que vamos conseguir um bom desconto nessa obra. Várias empresas estão interessadas”,
espera Lange. A esperança é conseguir emprestar todo
esse dinheiro, para que
não haja contrapartida  Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
do Município.

“Revogaço” de leis

Por temas

O bloco da Transparência
na Câmara de Cascavel está
estudando a ideia de fazer
um “revogaço” de leis. É
uma “limpa” mesmo,
considerando que muitas
já estão ultrapassadas.
Outras sequer são
cumpridas. O principal
objetivo da proposta é
promover a
desburocratização e
revisão legislativa,
buscando modernizar e
organizar as normas.

Os vereadores
proponentes são Mauro
Seibert, Policial Madril e
Fernando Hallberg. Eles
querem organizar as leis
por temas, como, por
exemplo, direitos do
consumidor, das pessoas
com deficiência e direitos
da criança e do
adolescente, leis que
regulamentam serviços na
área de educação e de
assistência social,
dentre outros.

PARCERIAS
E haja lei para ser analisada. E, claro, os vereadores não
vão dar conta disso, nem adicionando assessores,
periquito e papagaio para fazer. Por isso é que o
Legislativo prevê parceria com entidades de classe, como
Acic, por exemplo, e instituições de ensino, tanto
públicas quanto privadas.

z Ainda em 2013, o jornal Hoje fez uma série
de reportagens a respeito de Leis que são inúteis
em Cascavel.
z O levantamento mostrava as leis que são reais
apenas no papel, mas que, na prática, não eram
cumpridas. Ou porque não há fiscalização, ou por
falta de estrutura para o cumprimento.
z O relatório da CPI das Fossas será votado na
sessão de segunda-feira da Câmara de Vereadores de
Cascavel. Aguardemos os votos dos parlamentares.
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Enfim, a reforma
Depois de criar teia de aranha, a obra da Escola Manoel
Ludgero Pompeu finalmente teve
a ordem de ser viço para o início
da obra de reforma, que ficou
mais de dois anos parada.
A escola teve a construção abandonada pela empresa Engetecne.
Na época, a empresa ofereceu R$
855 mil pelo serviço, mas executou apenas 10% do contrato.
Desta vez, a obra vai custar
R$ 1.041.338.801 para os cofres públicos.
Quem venceu a licitação foi a
empresa Interlagos Materiais de
Construção, com desconto de 24%
do que estava previsto pela Prefeitura. O prazo é de seis meses para
conclusão da obra, que inclui ampliação de 829,60 metros quadrados, além da estrutura atual que
será reformada.
A empresa já começou a obra,
que inclui a construção do Ginásio
Poliesportivo com vestiários, sala
de dança e almoxarifado.

Há 15 anos, a escola realiza
as atividades físicas com os alunos em quadra descoberta. “No
próximo ano, as crianças já poderão desfrutar dessa estrutura,
que deverá ficar pronta em
2018”, afirma a secretária de
Educação, Márcia Baldini.

ASSINATURA da ordem de serviço aconteceu ontem

R$ 8 milhões para a Educação
O dinheiro para a reforma da Escola Municipal Manoel Ludgero
Pompeu faz parte dos R$ 8 milhões destinados à Educação, gerados
das economias feitas pela atual gestão. No início do ano, a grande
preocupação era de que não havia previsão orçamentária para continuar a reforma da escola. “Fizemos um planejamento para ter musculatura financeira e organização para ter uma boa estrutura em todas as
escolas, para que os alunos tenham melhores condições de aprendizagem”, ressalta o prefeito, Leonaldo Paranhos.

P assarelas
O contrato também contempla a construção de passarelas
cobertas até o ginásio, construção de passarelas sobre as
rampas, adequação do sistema
de prevenção e combate a
incêndio, adequação da acessibilidade interna de corredores e
rampas, calçadas externas,
reaproveitamento da água da
chuva, novo parquinho, reforma
das salas de aula, laboratórios,
área administrativa e banheiro.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria de Comunicação
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Alívio para a comunidade
Depois de dois anos de
espera, o alívio nas palavras da atual diretora da
Escola Municipal Manoel
Ludgero Pompeu, Salete
Santos, reflete também o
alívio da comunidade e
dos alunos com relação a
continuidade das obras.
A empresa vencedora
da licitação entrou em contato com ela já na sextafeira, dia 1º, e na segundafeira, dia 04, começou a
trabalhar. Antes mesmo da
assinatura da ordem de
serviço. “Eles começaram
a terraplanagem, colocaram tapumes e na semana que vem começam a
mexer dentro da escola”,
conta Salete.
Agora, a organização
será para que os alunos
não sejam prejudicados,
principalmente com a reforma interna. “Vou liberar
três salas de cada vez. Aí
vou usar a sala dos professores, a sala de reforço, e
o espaço da biblioteca. As
atividades de biblioteca serão feitas em sala de aula”,
planeja a diretora.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria de Comunicação

OBRAS começaram na segunda-feira

430 crianças
A Manoel Ludgero Pompeu atende a 430 crianças e tem como maior demanda estrutural a acessibilidade. Ou melhor, a falta dela. “Já tive alunos
cadeirantes e aqui a rampa é terrível. Há muita escada e sem corrimão. E
como tem muita criança, é perigoso principalmente no recreio, quando eles
correm e brincam bastante. E também nossa parte elétrica é muito ruim,
muito antiga, já não comporta mais às nossas necessidades”, afirma.
De acordo com a diretora, a empresa que começou a obra não deixou
saudades, mas deixou uma série de materiais que agora serão retirados
pela empresa contratada. “Uma casinha onde eles colocavam os materiais
ficou aqui, mas agora o pessoal está retirando. Estamos torcendo e confiando que dessa vez nossa reforma sai”, comenta, confiante.
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MUDA BRASIL!
Há 195 anos, o Brasil dava seu grito de independência e se tornava livre da coroa portuguesa.
Hoje, quase dois séculos depois, há quem não veja
uma independência de fato. Não é difícil encontrar
pessoas que afirmam ser o Brasil hoje colônia de
países do Primeiro Mundo.
Não é verdade, somos soberanos, porém, nos
falta assumirmos nosso papel como um povo independente. Talvez, o brasileiro não se sinta independente em função de tudo o que acontece
no Brasil. É só lembrar que na véspera das comemorações do Sete de Setembro, o País foi
sacudido por novas denúncias contra um ex-presidente supostamente por embolsar dinheiro que
pertence ao povo. Enquanto isso, a Polícia Federal passou a noite anterior contando dinheiro,
também desviado do brasileiro.
As atitudes nada republicanas de quem deveria
nos representar não podem ser pretextos para deixarmos de amar o nosso País. O Brasil é maior do
que a corrupção e é hora de união para combatê-la
de forma efetiva. Muda Brasil!

Vereador Mauro
Seibert, sobre a
proposta do
“revogaço” de leis

NOTAS
z Restituição

z Ita Sampaio

A partir das 9 horas de
amanhã, estará disponível
para consulta o quarto
lote de restituição do IRPF
2017 que contempla
2.257.260 contribuintes,
totalizando mais de R$2,7
bilhões. O lote
multiexercício de
restituição do Imposto
sobre a Renda da Pessoa
Física contempla também
restituições residuais dos
exercícios de 2008 a 2016.

A secretária de Educação,
Marcia Baldini, juntamente
com o assessor técnico do
Setor de Infraestrutura,
Roberto Aoki Junior, esteve
na noite de anteontem, na
Escola Municipal Ita
Sampaio para apresentar o
projeto para a reforma da
unidade à comunidade
escolar. Desde janeiro do
ano passado, as obras que
haviam sido iniciadas
estão paradas.

A decisão do
FC Cascavel
de abrir os
portões para a
torcida assistir
ao jogo contra
o Operário pela
Taça FPF na
tarde de hoje.

O ex-presidente
Lula que foi
denunciado
ontem por um
dos seus antigos
assessores mais
próximos, o exministro
Antonio Palocci.

Da Editoria
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Dança
O Espetáculo La Cena - G2 Cia de Dança do Balé Teatro
Guaíra é o convidado especial para a abertura do 28o
Festival de Dança de Cascavel, que começa neste sábado,
às 20h, no Teatro Municipal de Cascavel.
A entrada é franca.

gente@jhoje.com.br

Fé e festa

Civismo

De 10 a 14 de setembro, a
Paróquia Santa Cruz vai
promover uma extensa
programação festiva alusiva
à Festa Exaltação da Santa
Cruz. As atividades têm
inicio dia 10, com missa às
19h, com a chegada da
Relíquia da Santa Cruz na
Catedral.

As comemorações do Sete
de Setembro começam às
8h30, com a chegada do
Fogo Simbólico e
acendimento da Pira com
hasteamento da Bandeira.
Às 9h, começa o desfile pela
Avenida Brasil, entre a Praça
do Migrante até a Rua
Marechal Cândido Rondon.
AÍLTON SANTOS

Cabo Saraiva e a esposa Aline Conti e a filha Anna Paula,
no 15o Passeio Ciclístico do 6o Batalhão da Polícia Militar

Arte
A artista Andréia Peixoto
Gavazzoni expõe sua arte
durante o mês de
setembro, na Aduct
Unioeste,Toledo. São
painéis com a técnica
pirogravura em aquarela,
feitos em madeira de
reaproveitamento.

O tempo faz a gente
esquecer. Há pessoas que
esquecem depressa.
Outras apenas fingem
que não se lembram mais.
Érico Veríssimo

ANA PAULA NEVES e MARCOS VINICIUS GIARDIN, à espera
do pequeno VICENTE. A foto é de Vitor Pinheiro
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Unipar leva atendimentos e conhecimento à comunidade
Acontecem nos próximos dias a Mostra de Profissões Unipar e Revisa Enem; fique dê olho, prepare-se para o seu futuro
DIVULGAÇÃO

No escovódromo,
Odontologia presta
orientações às crianças

Excelência no ensino, dinamismo,
evolução nos experimentos e descobertas científicas. A Universidade Paranaense – Unipar cresce em qualidade e em
tradicionalismo. São mais de quatro décadas de comprometimento com a sociedade e formação de profissionais para o
mercado de trabalho e especialistas.
Com portas abertas à comunidade, a
Universidade oferece diversos projetos
durante todo o ano, incluindo palestras
nas escolas e empresas – projeto Dialogando com você, eventos nas praças, com
testes de saúde, orientações jurídica, em-

presarial e outras. Também oferece o Profissional por Um Dia, em que o estudante
se inscreve para vivenciar um dia na Universidade, participando de aulas teóricas e práticas do curso de interesse.
Neste semestre, dois projetos que são
sucesso já estão em fase de preparativos.
Os alunos do ensino médio estão convidados para a Mostra de Profissões, que acontecerá nos próximos dias, podendo tirar
dúvidas sobre campos de atuação profissional, remuneração. Outro projeto que auxilia
o jovem a ingressar no ensino superior é o
Revisa Enem, com aulas gratuitas de revi-

são para a prova do Enem. As aulas serão realizadas em três sábados – 30 de
setembro, 07 e 28 de outubro.
O mês de agosto também foi marcado pela primeira edição do projeto Unipar Compartilhando Conhecimento. Foram mais de trinta palestras simultâneas, sobre temas diferenciados, integrando mais de 1.500 estudantes com o
universo acadêmico. Outra data importante para a Universidade é a do Vestibular 2018, que acontece no dia 03 de
dezembro, agende essa data. As inscrições iniciam em outubro.
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As confissões de Palocci

AGÊNCIA BRASIL

O ex-ministro Antônio Palocci disse
ontem que a Odebrecht adquiriu um
apartamento em São Bernardo do Campo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e um terreno para a construção do Instituto Lula, como compensação pelas vantagens que a empresa
recebeu durante o governo do petista.
Ele depôs diante do juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, na condição de
réu da ação penal da Opereação Lava
Jato que apura estes fatos, apresentados em denúncia do Ministério Público Federal (MPF).
“Eu queria dizer, a princípio, que a
denúncia procede. Os fatos narrados
nela são verdadeiros. Eu diria apenas
que os fatos narrados nessa denúncia
dizem respeito a um capítulo de um
livro ainda maior de um relacionamento da Odebrecht com o governo do expresidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens
dirigidas à empresa, a propinas pagas
pela Odebrecht para agentes públicos
em forma de doação de campanha, em
forma de benefícios pessoais, em forma de caixa 1 e caixa 2”, disse Palocci ao iniciar o depoimento. “E eu tenho
conhecimento porque participei de boa
parte desses entendimentos na qualidade de ministro da Fazenda do presidente Lula e ministro da Casa Civil da
presidente Dilma”.

PALOCCI PRESTOU depoimento ao juiz Sergio Moro

DETALHES
O ex-ministro detalhou, ainda, como as diretorias da Petrobras
foram divididas entre os três principais partidos que compunham
o governo durante as administrações petistas. “Na Diretoria de
Serviços, [ficou] o PT, na Diretoria Internacional, o PMDB, e na
Diretoria de Abastecimento, o PP. Desenvolveu-se uma relação de
intenso financiamento partidário de políticos, pessoas, empresas.
Esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras
cresceram muito e, com elas, os ilícitos”, disse.

Salmo 71:1- 3

Em ti, Senhor, confio; nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça, e fazeme escapar; inclina os teus ouvidos para
mim, e salva-me. Sê tu a minha habitação
forte, à qual possa recorrer continuamente.

Logo cedo, reserve um tempo para dar
atenção a um projeto que estava encostado. Os resultados deverão ser
surpreendentes: arrisque. Cor: laranja.
Um reencontro com antigos colegas de
trabalho ou mesmo amigos que não
via há tempos pode ajudar a fechar
bons negócios e ganhar dinheiro logo
cedo. Cor: bege.

Logo cedo, aproveite para retomar um
trabalho que estava de lado. Agindo
com responsabilidade e cautela, qualidades que tem de sobra, terá mais
chances de se destacar. Cor: creme.

Libra

A manhã será favorável para fazer algumas mudanças, inclusive começar
uma reforma em casa. Depois do almoço, pode sentir que suas esperanças estarão renovadas. Cor: cinza.

Escorpião

Aproveite a manhã para terminar projetos que deixou de lado. Alguém importante pode apoiar suas ideias, aproveite! Depois do almoço, você conta
com a sorte e tudo deve correr da
maneira que deseja. Cor: branco.

Vai ser mais fácil se concentrar e produzir se trabalhar sem a ajuda de ninguém na parte da manhã. Você terá
facilidade para perceber uma boa oportunidade: não deixe passar em branco! Cor: lilás.
Há chances de rever amigos antigos
logo cedo, e eles poderão dar uma força para você, seja no trabalho, ou se
está à procura de emprego. Aguarde o
momento certo para falar. Cor: preto.

Sagitário
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De manhã, você terá facilidade para
se concentrar no trabalho e poderá
retomar um projeto que estava encostado. À tarde, pode ter novas ideias:
vale a pena anotá-las. Cor: verde.

Logo cedo, aproxime-se dos seus superiores e mostre serviço, pois sua
competência pode impressionar. Depois do almoço, anote as ideias que
tiver, mas deixe para comentar sobre
isso mais tarde. Cor: marrom.

Capricórnio

Arquear demais

Curvar as sobrancelhas ajuda a levantar o olhar, mas se você
arquear e afinar demais o desenho, mesmo se sua sobrancelha
for bem fininha, o resultado poderá ser desastroso. Você pode
ficar com a expressão de surpresa o tempo todo.

Quem nasce sob esta influência, é justo, benevolente, gosta de afetos sólidos, tem apreço pelas
soluções lógicas e é dotado de compaixão e
equilíbrio. Sabe que as leis terrenas podem e
devem ser mudadas. Respeita as leis do Universo, pois estas nunca podem ser transgredidas e
considera a palavra destino, como sinônimo de
mudança e renovação. Trabalha incansavelmente em busca de conhecimento, para edificar seus
ideais. Gosta de viajar e se adapta facilmente ao
clima, às pessoas e ao idioma. Graças a sua
personalidade marcante e à beleza de seu
caráter, terá acesso às mais altas esferas
sociais e governamentais. Mensageiro da
paz, será um colaborador consciente da
providência divina, com uma missão transcendental.

Logo cedo, pode se entender melhor
com os superiores. Que tal retomar um
projeto que estava parado? À tarde,
ouça mais e fale menos, para não dar
nenhum fora. Cor: creme.

Aquário

acontece quando são
retirados alguns pelinhos a mais, criando uma falha. Mas se isso acontecer, não se
apavore! Uma solução imediata é passar uma sombra com pincel para cobrir essas
falhas. Na escolha da cor leve em consideração a cor dos seus cabelos.

Transformar sobrancelhas super cheias e retas em fininhas e arqueadas, pois os pelos
crescem muito rapidamente e você teria que retirá-los frequentemente, correndo o
risco de até machucar a região. Mas se suas sobrancelhas são muito finas ou se você
tirou muitos pelinhos há um tempo e, agora, eles nascem com dificuldade, e isso
afeta seu visual. Nesse caso, você pode recorrer a uma micropigmentação.

ANJO HAAIAH

Hoje, não baixe a guarda nem confie
demais nos outros. Logo cedo, poderá
contar com a ajuda de alguém em um
cargo superior. À tarde, guarde suas
ideias e espere um momento melhor
para falar. Cor: verde.

Peixes

Criar buracos

Mudar drasticamente

17

horóscopo
Áries

1

2

Provérbio do Dia

Touro

A

Carmelo Daronch, Neivo Angnes, Elizandra
Morgenstern Haupt, Leone Bertocco, Andressa Baron, José Luiz Giansante, Beatriz Zimmermann, Pedro Valdecio Litron, Maria Luiza,
Emerson Fernando Lazarotto, Matheus Mendes, Josy Sampaio, Rudi Just e Carlito Junior
Baessa.

Gêmeos

s sobrancelhas são essenciais para valorizar e dar um up no
visual, mas se elas estiverem em um formato errado podem
deixar sua expressão triste ou até mesmo envelhecida.
O desenho natural das sobrancelhas é capaz de deixar sua
expressão mais leve. Ele é definido pelo formato do osso frontal
do rosto, por isso é necessário tomar muito cuidado na escolha do
local para manter suas sobrancelhas em dia, afinal é importante que o
profissional saiba o que está fazendo. Veja os principais erros
cometidos na hora de desenhar a sobrancelha.

Parabéns!

Câncer

erros que podem
as
3detonar
sobrancelhas
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Hoje, trabalhar em equipe ou formar
parceria será a melhor maneira de dar
conta do seu serviço. Logo cedo, retome um projeto que estava encostado
há um tempo: ele pode dar bons resultados. Cor: laranja.
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Sagitário

3
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Ellen fica mobilizada com a oferta
de Bóris. Roney vibra com o sucesso
dos salgados de Tato na lanchonete.
Benê incentiva Guto a propor que ele e
Samantha cantem em dupla na banda.
Das Dores orienta Ellen sobre a proposta de estudar no colégio Grupo.
Keyla sai para jantar com Deco e Roney convida Josefina para ir à sua casa.

os policiais e se desespera com as atitudes de Bibi. Silvana acolhe Ivana e
promete conversar com Joyce e Eugênio. Edinalva sente ciúmes de Abel com
Mere. Bibi ouve que Caio visitará Eurico e Silvana tenta despistar o marido.
Alessia desconfia do comportamento
de Rubinho. Nonato vê Bibi escondida,
mas não conta para Eurico. Zeca e Jeiza trocam ofensas.
• SBT

NOVO MUNDO
Leopoldina escreve uma carta a Dom
Pedro, e Joaquim decide entregá-la ao
príncipe. Lurdes e Dalva desconfiam da
relação entre Nívea e Patrício e pressionam o colega. Thomas e Rufino partem para São Paulo. Amália e Peter
discutem sobre política. Greta planeja
seu casamento com Ferdinando. Piatã
identifica, em uma de suas visões, um
desenho de Anna na antiga aldeia de
sua mãe. Thomas e Joaquim se enfrentam na estrada..

CARINHA DE ANJO
Madre Superiora avisa Inácio e Diana que a partir do próximo mês ele terá
um aumento no salário. Lúcia está triste pois seus pais não param de discutir
em casa e Dulce Maria tenta animar a
pequenina no colégio. Flávio chega em
casa, acorda Haydee e explica que o
que está fazendo é apenas para conseguir o que ele quer da empresária.
Flávio pede para que Haydee faça um
trabalho social para que assim consigam mostrar para Gustavo que são diferentes de Nicole.

A FORÇA DO QUERER
Silvana esconde Bibi em sua casa,
com a ajuda de Dita. Aurora enfrenta

NO LIMTE DA PAIXÃO
Otávio leva João Manuel para o hos-

pital porque o menino não consegue
respirar. Juliana, indignada, diz ao Gabriel que Maciel é um sem vergonha,
pois não tem vergonha de circular ao
lado de outra mulher.
• BAND
MIL E UMA NOITES
Ali Kemal e Ahu se encontram no
tribunal. Sezen está triste porque seu
pai começou a beber e isso compromete seu emprego. O encontro de Sezen e Bennu termina bem. Eda fica brava
quando alguém bate em sua porta. Sherazade se acidenta. Onur e Sherazade
acertam as contas. Eda está chocada
quando sua mãe aparece de repente,
depois de muitos anos.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Ravina segue Matias até a Casa da
Lua. Ilana aconselha Gadise. Enquanto conversa com os filhos de Elga, Fassur é surpreendido com a chegada da
prostituta. Ele nega as acusações da
meretriz. Zelfa fica indignada com a presença do sacerdote. Joaquim diz pensar em fugir da prisão.

GLOBO • OS DIAS ERAM ASSIM
DIVULGAÇÃO

Vitor leva os filhos para a casa de
Cora e deixa as crianças assustadas.
Gustavo é convidado para dar uma entrevista. Vera acompanha Ernesto na liberação dos restos mortais de sua filha.
Gustavo leva a jornalista para entrevistálo no ambulatório e Rimena o admira.
Serginho afirma a Natália que encontrará as fitas de Amaral. Caíque faz uma
tatuagem idêntica à de Nanda e ela se
emociona. Vitor proíbe Lucas e Gabriela de falar com Alice. Renato revela para
Valentim que é irmão de Lucas, e o
menino pede para Rimena para não sair
do Brasil. Hugo conta para Kiki sobre os
documentos que Vitor tem, assinados
por ela e suas filhas. Natália, Cátia, Josias, Vera, Gustavo, Renato e Alice vão
à cerimônia das cinzas da filha de Ernesto. Amaral revela a Eunice que levou
suas fitas para o sítio.

Caíque faz uma tatuagem
idêntica à de Nanda

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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PALAVRAS CRUZADAS
SHOPPING JL
 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)
 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)
 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 21h20 (Dublado-3D)
 Dupla Explosiva
Sala 3: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 21h20 (Legendado)
 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 13h40
 A Torre Negra
Sala 4: Qui a Qua 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
SHOPPING WEST SIDE
Bingo - O Rei das Manhãs
Sala 2: Qui a Qua 21h50
 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 15h45 - 19h50
 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 16h - 21h10 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 17h45

Calendario

2017

SETEMBRO

07

Dia da Independência do Brasil

Você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822?
Independência do Brasil!
No dia 7 de setembro de 1822, D.Pedro fez uma declaração oficial de
independência,afirmando assim seu acordo com os brasileiros. Nos meses
seguintes, os brasileiros venceram facilmente o ataque das tropas portuguesas, com
apoio inglês. Em pouco tempo, vários países da América, que já haviam se
libertado do domínio europeu, apoiaram oficialmente nossa independência.
D.Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil, com o título de D.Pedro I.
O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os
poderes são exercidos pelo imperador ou rei.

08

Dia mundial da
Alfabetização

09

19

Dia do
Dia do
Veterinário Teatro

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

SOLUÇÃO ANTERIOR
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