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Resgate do civismo
Milhares de pessoas deixaram o conforto de seus lares na manhã de ontem para prestigiarem o
desfile de Sete de Setembro, data em que o Brasil comemorou 195 anos de independência.
Crianças, jovens e adultos demonstraram amor à Nação e aplaudiram com entusiasmo cada
pelotão que participou do ato cívico. O desfile durou aproximadamente quatro horas e aconteceu
na Avenida Brasil, centro de Cascavel.
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Retorno com clássicos

Após uma pausa de dias por
conta da Data Fifa para os jogos
das eliminatórias para a Copa
2018, a Série A do Brasileirão retorna neste fim de semana com
jogos que prometem compensar
o período sem disputas pela competição. Destaque para três clássicos: Santos x Corinthians, Atlético-PR x Coritiba e Botafogo x
Flamengo. O duelo de gigantes
entre Atlético-MG e Palmeiras também merece evidência, além do
desafio do Grêmio em São Januário, contra o Vasco.
O jogo de abertura da rodada,
Atlético-MG x Palmeiras, às 16h des-

Pos. Time
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SÉRIE A

Corinthians
Grêmio
Santos
Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro
Botafogo
Atlético-PR
Fluminense
Atlético-MG
Sport
Vasco
Ponte Preta
Bahia
Coritiba
Vitória
Chapecoense
Avaí
São Paulo
Atlético-GO
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E
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9
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33
40
23
33
31
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25
31
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23
23
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23
26
13
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PRÓXIMA RODADA
16h
18h
19h

SÁBADO
Atlético-MG x Palmeiras
Vasco x Grêmio
São Paulo x Ponte Preta

11h
16h
16h
16h
19h
19h

DOMINGO
Atlético-PR x Coritiba
Santos x Corinthians
Sport x Avaí
Vitória x Fluminense
Botafogo x Flamengo
Chapecoense x Cruzeiro

20h

SEGUNDA-FEIRA
Atlético-GO x Bahia

11
19
14
25
21
20
23
25
29
26
33
34
27
30
27
31
35
26
33
36

22
21
9
8
10
6
2
0
2
-2
-3
-11
-4
-1
-6
-8
-9
-13
-5
-18

ARQUIVO

te sábado, no Independência, terá os
rivais com força
máxima em busca
de pontos importantes na competição. O Verdão é o
quarto colocado e
Galo é o 10º.
Vindo de goleada sobre o São Santos e Corinthians DUELAM no domingo
Paulo e com o ataque reforçado o retorno do camisa 7. Já o Atléticom o retorno de Dudu, recupera- co, que voltou a viver um bom
do de lesão, o Palmeiras treinou di- momento na temporada, vindo de
versas variações para desafiar o três vitórias seguidas, quer aproveitime mineiro, com a possibilidade tar o bom momento para se aprodas saídas de Guerra ou Willian para ximar do G-6 do Brasileirão.
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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

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

Sergio da Silva Dzvonek
Giovana Xavier da Silva
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 08 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Caçadores de Fantasma

AÍLTON SANTOS

O Fantasma tentou, mas não
conseguiu assombrar o FC Cascavel na tarde de ontem, em jogo válido pela Taça FPF Sub 23. A equipe cascavelense venceu o virtual
campeão da Série D do Brasileirão por 1 a 0 e se manteve na liderança. O jogo aconteceu no Estádio Olímpico Regional.
O Operário de Ponta Grossa veio
a Cascavel embalado pela goleada
de 5 a 0 sobre o Globo, do Maranhão, no jogo de ida da final da Série
D. Com o resultado, a equipe dos
Campos Gerais só perde o título se
acontecer um desastre.
O entusiasmo do Fantasma, no
entanto, acabou aos 45 minutos
do primeiro tempo quando o juiz
marcou pênalti para o Cascavel. A
cobrança foi feita por Gasperin,
que não desperdiçou. No segundo
tempo o placar não se alterou a
partida terminou mesmo em 1 a 0
para o time da casa.

CASCAVEL segue na liderança da Taça FPF Sub 23, que dá direito a uma vaga na Série D do Brasileirão

PLACAR DE ONTEM

Brasileirão: Decisões no Rio

COPA DO BRASIL

Para o Grêmio que desafia o Vasco às 18h deste sábado, será a chance de diminuir
mais a diferença para o líder, que atualmente é de sete pontos. O tricolor gaúcho
quer fazer sua parte para depois secar o Corinthians, que terá parada dura contra o
Santos na Vila Belmiro, às 16h de domingo. Apesar disso, o técnico Renato
Gaúcho não descarta poupar jogadores no Rio de Janeiro, pois na quarta-feira
enfrentará o Botafogo, também no Rio, pela ida das quartas de final da
Libertadores. Ou seja, o elenco gremista está ciente de que definirá boa parte de
seu futuro no estado carioca, onde tentará manter viva a chance de conquistar o
título do Brasileirão e aproximar-se da vaga nas semifinais da Libertadores.

Lotofácil
Megasena

02 03 04 05 06 09 12 16
17 18 20 21 22 24 25
Concurso: 1965

26 28 35 38 48 55
Quina

Concurso: 1557

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

Flamego

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1690

Federal

04 26 37 38 41 43

1º prêmio

08 11 23 40 47 49

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1079

03 26 34 46 61 73 75
TIME DO

? x ? Cruzeiro

INTERNACIONAL-RS

5º prêmio

Concurso: 5212

350.000
18.000
15.000
12.000
10.888

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Professor de Arquitetura e Urbanismo tem exposição no MAC
FOTOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SEMUC

Mais de cinquenta obras do artista Alberto Garcia podem ser apreciadas
no Museu de Cascavel, em anexo à Biblioteca Pública, até o dia 22
A criatividade e o talento retratados nas telas. Foi em 1999, que o artista Alberto
Garcia começa a expressar sua habilidade para as artes plásticas, compondo belas
pinturas e expondo seus trabalhos Brasil a fora, fazendo sucesso inclusive em
mostras de artes no exterior. Intitulada ‘A cidade e eu: Uma retrospectiva pictórica’,
a exposição contempla 57 trabalhos em acrílico e aquarela, inspirados na cidade de
Cascavel e sua gente. Aberta em agosto, a visitação pode ser feita até o dia 22
deste mês, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no MAC (Museu de Arte de
Cascavel), localizado junto à Biblioteca Pública. Garcia é professor do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Unipar e salienta que “as artes plásticas representam
uma importante extensão do meu trabalho com os alunos na Unipar, já que o estudo
e análise da estrutura urbana se estendem de forma ampla”. Desta forma, o
profissional reúne, ainda, suas duas paixões.

Pinturas ficarão até o próximo dia 22 no MAC, prestigie

Semana de Direito e Ciências Contábeis traz reflexão acerca do Brasil
Delação Premiada é tema
do advogado criminal
Dr. Adriano Bretas

Apresentação musical
abre evento: Que
país é esse?

Em foco os assuntos: Ativismo Judicial, Reforma Trabalhista, Crime de lavagem de dinheiro, Tribunal do Júri e Delação Premiada
Dê olho no crescimento profissional de seus
estudantes, a Universidade Paranaense – Unipar
realiza, todos os anos, as semanas acadêmicas
dos cursos, apresentando temas atuais nos
diversos cenários da sociedade. Em conjunto, foi
a vez dos cursos de Direito e Ciências Contábeis
de Cascavel realizarem evento.
O tema de abertura foi ‘Ativismo Judicial’,
abordado pelo procurador do Estado, Dr. Helton
Kramer Lustoza, que pontuou onde o poder
judiciário vem ditando algumas regras no
funcionamento do poder político, delimitando o
exercício desses poderes na democracia. “A
proposta é a reflexão desse ativismo frente ao

Estado Democrático de Direito e até onde a legislação
judicial pode intervir alterando a liberdade das
pessoas”, reforçou.
Outro convidado especial foi o professor Dr.
César Bessa, da Universidade Estadual de Londrina,
que versou sobre tema atualíssimo, a ‘Reforma
Trabalhista’, que considera ser um movimento que
acentuará a diferença social e violência urbana e
rural, fazendo assim uma crítica à nova legislação.
Já com especialidade na área de auditoria e
perícia contábil, a Universidade recebeu o contador
e advogado Gilmar Richetti, que falou sobre ‘Crime
de lavagem de dinheiro e a responsabilidade civil
dos contadores e advogados’. A palestra possibilitou

contextualizar o cenário político atual brasileiro,
traçar os principais aspectos da Lei que trata da
lavagem de dinheiro e vincular obrigações que a
Lei traz para esses profissionais.
Com muitos aplausos, o advogado criminal,
dr. Adriano Bretas, encerrou os trabalhos da semana.
Bretas teve como intuito desmistificar tabus com
relação ao assunto principal na advocacia, com a
temática em questão, que domina na prática, ‘Delação
Premiada’. A base da palestra versou pelos tópicos
controle judicial da delação premiada, controvérsia
sobre prova de corroboração, necessidade de maior
regulamentação sobre a matéria e a visão de delação
premiada enquanto direito subjetivo do imputável.
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195 anos da Independência
Pela primeira vez, Paulo Acolqui,
de oito anos, fez parte de um dos
48 pelotões do desfile de 7 de setembro, na Avenida Brasil, em Cascavel, que celebrou os 195 anos da
Independência do Brasil.
“É muito bom estar aqui, poder
participar deste desfile”, disse. Ele,
que já luta caratê, foi vestido com o
kimono tradicional do esporte, levando com muito orgulho na cintura sua
faixa branca.
Seu colega, Rafael Farias, de 11
anos, já mais experiente, contou como
se sentiu ao desfilar. “Fiquei honrado
em estar aqui. Já desfilei pelos escoteiros em outro ano e dessa vez representei o caratê”, comenta.
As duas crianças se juntaram a
centenas de outras que abrilhantaram o encerramento da Semana da
Pátria. Somente entre servidores e

R esgate
O prefeito Leonaldo Paranhos afirmou que
as atividades surpreenderam e superaram
as expectativas pela participação e
entusiasmo da população, especialmente
na comunidade escolar. Ele falou ainda
sobre o desafio em resgatar as
comemorações da Semana da Pátria. “Esse
era o nosso desafio: resgatar o amor à
Pátria, resgatar esse valor que está um
pouco adormecido e o poder público tem
que estar à frente”, disse.

Um dos maiores PELOTÕES
era o do Exército Brasileiro
alunos da rede municipal foram
mais de quatro mil pessoas, além
de pais e responsáveis que decidiram acompanhar toda essa turma.
Entre escolas, 17 participaram.
Para o representante de um dos
grupos de escoteiros de Cascavel,
Moacir Kessler, participar do desfile é um ato de civismo. “No grupo,
não iniciamos nenhuma atividade
sem o hasteamento da bandeira.
Todas são feitas em um momento
de civismo. Nada mais oportuno estarmos aqui, já que historicamente o
grupo sempre participou. É uma forma de reforçar esse civismo entre os
jovens e as famílias”, relata.

Pelotões
Quem aproveitou o dia de folga para ir ao desfile pode ver pelotões de diversas áreas. Além dos
militares como o do Exército Brasileiro, polícias Federal, Rodoviária,
Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, se apresentaram também grupos de carros antigos, cinco fanfarras, fuscas personalizados, ciclistas e até uma amostra
de dança gaúcha. No geral, foram
mais de nove mil participantes.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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Em ritmo acelerado
Uma das maiores edificações de
Cascavel ficará pronta em um espaço de apenas cinco meses. O ritmo
acelerado das obras da nova unidade da rede de lojas Havan, nas proximidades da BR-277, impressiona.
Iniciada no dia 12 de junho, a obra
será concluída em 10 de novembro.
Cerca de 250 pessoas trabalham na
obra que possui 15 mil metros quadrados, segundo o engenheiro responsável, Carlos Schlipake.
A rapidez da construção se
deve ao fato de a estrutura funcionar como um “quebra-cabeça”,
montado aos poucos. A base é
toda de metálica e pré-moldada.
O engenheiro explica que a estrutura vem de outras cidades, mas
empresas locais também atuam
na obra que tem um investimento de R$ 40 milhões.

FABIO DONEGÁ

Com 50% da obra construída, loja contrata
200 funcionários e deve ser
INAUGURADA em novembro

“O tempo nos ajudou bastante, a
obra caminha acelerada, e
terminará dentro prazo”.
Carlos Schlipake, engenheiro responsável pelas obras da Havan

C ontratações
A nova unidade vai abrir 200 vagas e a
seleção já está sendo feita pela Agência
do Trabalhador, em Cascavel. O
treinamento dos novos funcionários irá
ocorrer na atual loja, que fica na Avenida
Brasil. O candidato a vaga precisa ter
completado 18 anos, disponibilidade de
horários, ensino médio completo e currículo
pronto para poder se dirigir a agência.

LOCAL
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Estátua da Liberdade
Uma das características da loja é uma réplica da Estátua da
Liberdade, sempre presente nas unidades. Em Cascavel, uma
equipe especial ficará responsável pela instalação do monumento, que terá 36 metros de altura.
A previsão,segundo o engenheiro Carlos, é que a estátua chegue à cidade no final de setembro e seja instalada até meados de
outubro. Marinho Souza, da empresa Ideal Fibras, de Santa Catarina, que produz a estátua, diz que a fabricação do monumento demora aproximadamente dois meses e meio e seis dias para fazer
o transporte. A montagem deverá durar duas semanas.
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Vagas
movimentam
agência
Em Cascavel foi registrado
aumento na geração de
empregos em todos os setores e
a Agência do Trabalhador,
diariamente disponibiliza 150
vagas, em média. A maioria dos
postos de trabalho é para o
comércio em geral e linha de
produção industrial. Com a
chegada da Havan a repartição
pública ficou mais
movimentada, a procura está
sendo muito grande, segundo
informou a gerente da
agência, Marlene Crivelari.
A Havan está realizando
recrutamento de segunda à
sexta-feira para diversos setores
da loja. Os postos de trabalho
foram abertos na semana passada
e diariamente a empresa passa a
demanda. Os cargos são para
vendedor, fiscal de loja e
departamentos em geral.
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Morte no Trevo Carelli
Um homem de 42 anos, identificado como Valdecir Mafra, morreu na
tarde de ontem ao cair do viaduto do
Trevo da Carelli, na BR-277, em Cascavel. Segundo testemunhas, ele se
jogou de cabeça na rodovia. Socorristas e o médico do Siate (Serviço Integrado de Atendimento em Emergência) foram até o local da queda.
Valdecir estava com múltiplas
fraturas no crânio, face, braços e
abdômen, além de traumatismo
craniano e parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido, mas
morreu dentro da ambulância.
Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e outra da concessionária que administra a rodovia
foram acionadas para controlar o
tráfego da pista até que o Siate
prestasse os primeiros socorros.

HOMEM foi socorrido, mas morreu
na ambulância

AÍLTON SANTOS

Uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária
Estadual) apreendeu ontem, na BR-467,
em Cascavel, um caminhão carregado com
cigarros contrabandeados do Paraguai. O
veículo trafegava sentido a Toledo e, entre
o trecho do Trevo Cataratas e o Trevo
Ceasa, foi interceptado pelos policiais.
Quando o motorista foi abordado, ele
apresentou uma nota fiscal falsa, o que
apresentou suspeita. O compartimento de
carga estava lacrado e, dentro do veículo
estavam 325 mil maços de cigarros
contrabandeados do Paraguai. O condutor,
de 34 anos, morador de Toledo, disse que
saiu de Marechal Cândido Rondon e seguiria
para São Paulo, onde receberia R$ 3 mil.

DROGA NO LAGO AZUL
Policiais militares do
Pelotão de Choque apreenderam ontem, com três jovens no pátio de um posto
de combustíveis abandonado no Lago Azul, às margens da BR-369, sete quilos de maconha. Os militares abordaram primeiramente um motociclista,

que disse estar com dois
amigos no local.
Ao chegar ao posto desativado, encontraram um
Ford Escort e, dentro dele,
os tabletes de maconha. Os
três jovens, o carro, a moto
e o entorpecente foram levados à 15ª SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

885
2.694
318
3.261

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.875
1.722
153
39
PELOTÃO DE CHOQUE

SETE quilos de
maconha estavam com
jovens em um posto de
combustíveis desativado
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Dois acidentes na Clodoaldo
Dois acidentes de trânsito, do
tipo auto x bicicleta, foram registrados em menos de 12 horas na Rua
Clodoaldo Ursulano, no Bairro Santa Felicidade, em Cascavel. Os dois
acidentes aconteceram em um trecho de 200 metros.
O primeiro deles foi na madrugada de ontem, próximo a marginal da BR-277, e envolveu Márcio
Rodrigues, de 39 anos. Ele saia
para trabalhar quando foi atingido por um veículo. O motorista do
carro fugiu sem prestar socorro.
Márcio teve contusão no tórax, co-

tovelo e tornozelo e foi levado para
a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.
À tarde, outro homem de 37
anos, identificado como José Antônio, que também estava de bicicleta, foi atingido por um Kia Ceratto. José estava com contusões
e escoriações pelo corpo e também foi para a UPA Veneza.

Ciclistas foram atingidos por veículos no bairro Santa Felicidade
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos
Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil Brasileiro, os contraentes:

1. CARLOS DANIEL BERTOLINI E LIANET RIVERO FLEITES
2. LAURECI FERREIRA E IRACEMA EILKINA
3. VINICIUS DE OLIVEIRA CANDIDO E ANA CARLA RECH
4. RODRIGO KACHUBA IURCZAKI E PAMELA OENNING DO NASCIMENTO
5. WILLIAN FELIPE JORGE E KELI CRISTINA DA SILVA
6. THIAGO DOS SANTOS E GILMARA LOURENÇO NEVES
7. JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E SUSANA BERVIAN
8. ANDRÉ YOSHIHARU MIYAZAKI E JULIANA MARIA PADOVANI SCHERLOSKI
9. IRANI SOUZA HATMANN E MARIA PIRES STEENBOCK
10. CARLOS EDUARDO REMONATTO E LILIANE PORTELA KESSLER
11. SANDRO MARCOS TURETA E RONEIDE APARECIDA DE SOUZA
12. ODAIR JOSÉ DOS SANTOS E JOSIANE REGINA DA SILVA
13. MAYKON PAGANOTTO E DANIELA CRISTINA KERBER
14. MAURICIO CABRAL MARTINS E CRISTIANA DE PONTES CORRÊA
15. CARLOS EDUARDO DALLA VECHIA E JAQUELINE SCARIOT DE LIMA
16. EDUARDO RODRIGO MARQUES E KEYTY KELLEN MARIA RODRIGUES
17. ERASMO WAIRICK E DANIELA BAÚ
18. RAFAEL CASSIANO DE JESUS E PATRICIA CONCEIÇÃO PINHEIRO
19. LEANDRO MARCELLOS ILES E THAINA APARECIDA LOPES
20. MARCIO ANDRE FLORINTINO E ANDRESSA PEREIRA DA SILVA
21. ANDERSON BUENO ROCHA E ANA PAULA DOS SANTOS SANTIAGO
22. EVANDRO MIOTO E NADINE RENATA FERRARO PERIOLO
23. LENO GONÇALVES DE FREITAS E CELIA BATISTA DE ALMEIDA
Cascavel, 07 de setembro de 2017
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Baleado e esfaqueado
Duas tentativas de assassinato
foram registradas pela Delegacia de
Homicídios de Cascavel entre a
noite de quarta-feira e a madrugada
de ontem. A primeira tentativa
aconteceu no cruzamento das ruas
Tupiniquins com Xavantes, no
Bairro Santa Cruz.
Segundo informações do local, o
homem, identificado como Diego
Luciano da Silva, de 26 anos, foi
esfaqueado em outro local e
conseguiu fugir até a casa onde
mora, quando desmaiou.
Diego teve uma lesão grave no
abdômen, com risco de morte, e
foi levado para o Hospital
Universitário de Cascavel.
Cerca de cinco horas depois, na
Rua Mafra, no Bairro Universitário,
Marcelo Costa dos Santos, foi
atingido por um disparo de arma
de fogo. Conforme testemunhas,
Marcelo estava de bicicleta quando
ocupantes de um Astra preto
efetuaram quatro tiros em sua
direção. Um atingiu a parte
interna da coxa e o outro pegou
de raspão a cabeça. Ele correu e
pulou o portão de uma casa,
pedindo socorro. Marcelo foi
atendido pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) e levado,
com ferimentos moderados, ao
Hospital Universitário.
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Giro Político

politica@jhoje.com.br

Era o momento?
De janeiro a agosto, foram 17
faltas no LEGISLATIVO

E se um
vereador faltar?
Para os trabalhadores
“meros mortais” que não
ocupam um cargo político,
a regra é simples: uma falta não justificada gera
desconto no salário. E se
O trabalhador não estar
presente no trabalho durante 30 dias consecutivos, considera-se abandono do emprego, de acordo com a CLT (Consolidação de Leis do Trabalho
no artigo 482.
Mas, e como funciona,
por exemplo, no caso de
vereadores? De acordo
com o regimento interno
da Câmara de Cascavel, o
desconto dos vereadores
é feito proporcionalmente
ao subsídio dele. O salário de um membro do Legislativo em Cascavel
está na casa dos R$

F altas

11.303,50. Para que se
faça esse desconto, em
caso de falta não justificada, o salário é dividido por
30, resultando, desta forma, o valor a ser descontado por sessão que faltou, portanto, R$ 376,78.
A Lei Orgânica do Município só prevê a perda de
mandato do vereador no
artigo 34, que define a medida quando o legislador
deixar de comparecer à
terça parte das sessões
ordinárias da Câmara, salvo licença ou ausência
decorrente de cumprimento de missão. Ou então, a
mesma punição pode ser
aplicada se o vereador,
mesmo previamente convocado pelo presidente da
Casa de Leis, a cinco sessões extraordinárias.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

No Legislativo deste ano, foram 17 faltas de janeiro até agosto. Os
líderes de ausências nas sessões são o presidente da Câmara, Gugu
Bueno, e o vereador Paulo Porto. Gugu com quatro faltas, apenas uma
não justificada e com desconto de subsídio. Porto já apresentou
justificativa nas quatro ausências. Misael Júnior segue com três faltas
justificadas. Rômulo Quintino e Olavo Santos têm duas faltas cada,
todas com motivação. Jaime Vasatta e Adonir Cabral têm apenas uma
ausência cada um, ambas com justificativas.

Em tempos passado, o MST ia às ruas no Sete de Setembro
fazer um desfile paralelo, chamado de Desfile dos Excluídos,
porém tumultuava a celebração cívica. Um ato reprovável.
Ontem, um grupo de apoiadores do Bolsonaro apareceu no
local do desfile com cartazes de apoio ao pré-candidato à
Presidência e até com cartazes pedindo a volta da Ditadura
Militar. Será que era o momento?

Liberdade

Legítima

A liberdade de expressão é
um dos grandes pilares da
democracia, mas o bom
senso deve imperar sempre.
Todos são livres para apoiar
qualquer candidato, fazer
manifestações favoráveis a
um determinado nome que
lhe seja simpático. Podem e
devem fazer isso, em 365
dias e 20 horas do ano. Será
que não é possível durante
as quatro horas restantes
parar e celebrar o Brasil com
muito amor? Só o Brasil!

É bom deixar claro que a
manifestação política,
mesmo sendo em um ato
cívico, é legítima, porém
inadequada. O Brasil está
acima de qualquer nome. E
aquelas quatro horas de
desfile foram para enaltecer o
País e não a um homem.
Faltou bom senso, mas não
foi algo exclusivo de Cascavel.
Manifestações semelhantes
ocorreram em todo o Brasil.
Isso não é ser nacionalista, é
desrespeito à Pátria mesmo.

ACESSIBILIDADE
Está marcado para o dia 15 deste mês, com programação
que começa às 9h, o 3º Fórum de Acessibilidade de
Cascavel. O evento será realizado no Auditório da
Unioeste. Com o tema “Vivendo e Convivendo Cascavel”,
o Fórum visa fomentar a discussão sobre as necessidades
de quem tem limitações físicas.
z A Prefeitura de Cascavel promove licitação para reforma
da Escola Municipal Aníbal Lopes.
z A abertura está marcada para o dia 18 de outubro, às
14h. O valor máximo previsto pela prefeitura para fazer a
obra é de R$ 706.011,69.
z A abertura foi publicada em Diário Oficial e o edital
pode ser conferido no portal do Município.
z O Município abriu crédito adicional para revitalização de
instalações de iluminação pública em ruas de Cascavel.
z São R$ 4.585.801,10 que serão destinados para o serviço.
A manutenção é constante e em várias vias há reclamação
da falta de luz pública.
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AÍLTON SANTOS

“Esse era o nosso
desafio: resgatar o
amor à Pátria;
resgatar esse
valor que está um
pouco adormecido
e o Poder Público
tem que estar
à frente”.

LAVA JATO EM RISCO
As novas gravações dos executivos da JBS,
divulgadas nesta semana, colocam em xeque o
futuro da Operação Lava Jato ou pelo menos enfraquecem as delações premiadas. As conversas,
apesar de ter sido um diálogo envolvendo duas
pessoas supostamente embriagadas, joga um balde de água fria nas delações. Só nos resta saber
se o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, continuará tendo flechas para disparar. Parece que os bambus estão por um fio.
A conversa entre Joesley Batista e Ricardo
Saud colocam em risco as delações premiadas.
Janot já estuda anular a delação do dono da Friboi
e até pedir sua prisão. É bem provável que isso
aconteça nas próximas horas.
As delações já haviam sofrido outro revés
quando a Justiça entendeu que o ex-senador
Delcídio Amaral havia mentido em seu depoimento. A descoberta levou a justiça a inocentar
Lula em um dos processos e também o banqueiro André Esteves, do Banco Pactual.
Apesar dos erros no caminho, a Lava Jato não
pode parar. Seria uma vitória gigantesca dos corruptos que surrupiam o dinheiro do povo brasileiro.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,
durante o desfile
cívico de ontem

NOTAS
 Desfile

 Questionamentos

O Departamento de
Compras da Prefeitura
de Cascavel levou ao
desfile de Sete de
Setembro o caminhão
ligado à Secretaria de
Administração, um dos
órgãos mais importantes
da Prefeitura,
simbolizando um novo
tempo de transparência
nas compras públicas,
que a partir da atual
gestão, são transmitidas
ao vivo pela internet.

Pelas redes sociais, o
prefeito Leonaldo
Paranhos está sendo
cobrado por internautas
sobre a sequência de
atendimento do Comboio
da Saúde, uma das
principais promessas de
campanha e que foi
colocada em prática.
Alguns internautas dizem
o programa está parado.
Ontem, durante o desfile,
a carreta do programa
estava presente.

A secretária de
Educação, Márcia
Baldini, que ontem
no desfile cívico
desceu do palanque
das autoridades
para recepcionar os
alunos e servidores
da pasta.

Um grupo de cinco
pessoas que foi ao
Desfile 7 de
Setembro para
fazer campanha
eleitoral
antecipada para
um determinado
pré-candidato.
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Cultura
A Secretaria de Estado da
Cultura lançou edital de
Produção e Distribuição de
Obras Audiovisuais, que vai
destinar R$ 3,75 milhões
para o fomento do setor
audiovisual. As inscrições
começam dia 18 de
setembro e segue até o dia
25 de outubro,
por meio do sistema
SisProfice. Confira o edital
completo em
www.cultura.pr.gov.br.

gente@jhoje.com.br
DIVULGAÇÃO

William Shakespeare

Fé, festas e show

Palestra
O empresário Carlos Wizard,
mago das franquias no
Brasil, fará palestra em
Cascavel dia 12 de
setembro. O evento é uma
promoção da Acic e será
relizado no Anfiteatro Emir
Sfair, no Centro de
Convenções e Eventos de
Cascavel, às 19h. Mais
informações pelo telefone
3321-1400.

Consultor de Núcleos da Acic, Franchesco Martins, o
maestro João Carlos Martins e Fabio Martins, durante
evento recente

Showroom
Começa dia 11 e termina em 15 de setembro, das 8h às
21h, a Exposição de Móveis e Eletrodomésticos reunindo
várias empresas do País para todos os lojistas da região no
Salão Menor da AMC (Associação Médica de Cascavel).
LEILA LANG

Poderosa,
CAROL
SPIES é o
destaque
desta
sexta-feira

“Sabemos o que
somos, mas ainda não
sabemos o que podemos
chegar a ser”.

Domingo, a Paróquia
Santo Agostinho, do Bairro
Floresta, realiza a 1ª Festa
do Padroeiro e a 36ª Festa
da Comunidade.
Várias atividades culturais
estão previstas, além de um
delicioso almoço. Os
ingressos custam R$ 20 e
toda renda será revertida
para a reforma do
salão de festas.

oOo
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
início dia 10, com missa às
19h e a chegada da Relíquia
da Santa Cruz na Catedral.

oOo
Não perca a data. O padre
sertanejo do Brasil,
Alessandro Campos, estará
em Cascavel dia 29 de
outubro, às 16h, no Centro
de Convenções de Cascavel.
Os ingressos já estão à
venda na Capitão Bebidas e
Lojas D´Brussus.
A realização é da
Associação de Mulheres
de Cascavel.

Até o dia 17 de setembro, os fiéis poderão prestar sua
devoção à Relíquia da Santa Cruz

Hoje, a sua atenção vai estar voltada para a
família, mas não deixe que isso atrapalhe seu
desempenho no trabalho. Se precisar de conselhos, procure um parente mais velho ou
experiente. À noite, tenha cuidado para não
esperar demais das pessoas. Cor: preto.

Aproveite que terá maior facilidade para se
expressar e troque ideias com os colegas.
Em uma conversa à toa podem surgir boas
ideias para ganhar uma grana extra. Vai ser
mais fácil fazer novos contatos e encontrar
possíveis parcerias. Cor: marrom.
As finanças vão tomar grande parte do seu
tempo hoje. Além de rever seus gastos e
planejar os próximos passos para equilibrar o
orçamento, você também terá boas chances
de ganhar dinheiro. Mas, à noite, a insegurança pode falar mais alto. Cor: laranja.

Você vai se sentir com mais disposição hoje.
Acredite no seu potencial e use suas qualidades para se destacar no trabalho, mostrando
que é responsável e de olho aos detalhes.
Não espere demais das pessoas da família,
ou poderá se decepcionar. Cor: azul.

Libra

A RELÍQUIA EM CASCAVEL

Pela manhã, peça conselhos a um familiar se
estiver precisando de ajuda. À tarde, a Lua
entra em seu Paraíso Astral, aumentando sua
sorte e seu charme. Se trabalha com algo
ligado a diversão ou crianças, vai se dar bem
nesta noite. Cor: verde.

Hoje, é melhor ficar na sua e cuidar das suas
tarefas sem pedir a ajuda de ninguém, assim,
você vai render mais. Confie mais na sua
intuição e fique de olhos bem abertos, pois
alguém pode tentar te passar para trás no
trabalho. Cor: pink.

Escorpião

A Relíquia da Santa Cruz, segundo a tradição, tem origem com Santa
Helena, mãe do Imperador Constantino, no século IV, após pesquisas na
Terra Santa, encontrou a Cruz de Cristo e depositou um pedaço relativamente
grande da Cruz em seu palácio, que veio a ser posteriormente a basílica da
Santa Cruz, em Roma. É desse fragmento grande que, provavelmente, tenham
saído os pedacinhos da Cruz existentes na basílica do Latrão e no Vaticano,
tornando-se, deste modo, as Relíquias da Santa Cruz.

Você vai se dedicar mais ao trabalho, principalmente depois do almoço. Estará com mais
concentração nas tarefas e levará suas responsabilidades a sério. Talvez, você esteja
esperando demais das pessoas, e há risco
de se decepcionar. Cor: bege.

É hora de se concentrar nos seus sonhos e
se esforçar mais para chegar aonde deseja.
Se precisar de ajuda, conte com os amigos:
eles estarão ao seu lado para o que for preciso. À noite, um clima de insegurança pode
tomar conta, tente se controlar. Cor: creme.

Sagitário

horóscopo

HISTÓRIA DA RELÍQUIA

Por ocasião do aniversário do Tratado de Latrão, entre a Itália e a Santa Sé,
ordenou-se a entrega às paróquias da Itália uma relíquia da Santa Cruz. As
Paróquias São Pedro e São Paulo, em Soligo, Itália, ganharam duas relíquias.
Monsenhor José Ceschin, que pertencia a essa paróquia, após celebrar a
sua primeira missa como padre no dia 30 de abril de 1972, recebeu como
presente uma dessas relíquias.
Em Cascavel, a relíquia chegou em 2015, durante a Festa do Padroeiro da
Paróquia São João Batista, dia 24 de junho de 2015, trazida pelo
Monsenhor José Ceschin que a doou ao arcebispo de Cascavel, Dom
Mauro Aparecido dos Santos. Ao recebê-la, ele disse: “Essa relíquia vai
pertencer ao futuro Santuário da Santa Cruz de Cascavel”.
Em 9 de setembro de 2016, Dom Mauro doou em definitivo a Relíquia à
Paróquia Santa Cruz, incluindo no calendário a data de 14 de setembro,
dia da Exaltação da Santa Cruz e expõe para a veneração pública dos fiéis.

Quem nasce sob a influência deste anjo possui harmonia e equilíbrio entre espírito e matéria, tem maturidade e domínio sobre seu "eu".
Tem clara visão e compreensão do mundo e
de suas leis, tendo muita força para resistir e
sempre continuar em frente. Devido à sua
maturidade espiritual, muitas vezes sente-se
deslocado entre amigos ou familiares que têm
dificuldade em entendê-lo. Segue seu coração e tem grande intuição, mostrando-se humilde quando transmite com sabedoria seu
conhecimento e entendimento. Não tem
medo de nada e está sempre de malas
prontas para viajar e descobrir novos
horizontes. Poderá ser um pioneiro na
produção agrícola, utilizando métodos
modernos e tecnologia avançada.

Hoje, seu foco será a carreira. Trabalhe duro
e mostre que é responsável, assim, será mais
fácil se destacar e conquistar o reconhecimento que merece. À noite, cuidado com altos e baixos no humor. Talvez sinta um pouco de insegurança. Cor: creme.

Capricórnio

14/09
Dia da pizza na Igreja Matriz
17/09 - Capela N. Sra. Salete Linha
São Martinho
09h45 - Carreata com a Relíquia
saindo da Igreja Matriz
10h30 - Acolhida da Relíquia e
Santa Missa
12h - churrasco
13h - bingo
14h30 - matinê dançante
17h - sorteio da rifa

Festa Exaltação da Santa Cruz, da Paróquia Santa Cruz, em
Cascavel, será realizada de 10 a 17 de setembro e marcada por
uma programação religiosa e festiva, momento em que a Relíquia de
Santa Cruz será exposta e os fiéis poderão venerá-la.
O pároco, padre Divo de Conto, convida a toda comunidade para
participar das celebrações que ocorrerão e ressalta o significado da
veneração à Relíquia da Santa Cruz: “A Cruz tornou-se sagrada por
causa de Jesus Cristo, que por amor a humanidade carregou e
suportou a morte. Hoje, aproximar-se deste madeiro presente na
relíquia significa se aproximar do amor de Jesus Cristo que salva e
que liberta, diz padre Divo.”

ANJO CAHETHEL

No trabalho, terá mais oportunidades de se
destacar se focar sua atenção em negócios
feitos com pessoas de fora. Você estará confiante para tentar algo mais arriscado. Uma
viagem a trabalho também será produtiva.
Cor: marrom.

Aquário

Programação
festiva

Salmo 97:1- 4

O Senhor reina; regozije-se a terra; alegremse as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão
ao redor dele; justiça e juízo são a base do
seu trono. Um fogo vai adiante dele, e abrasa
os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo; a terra viu e tremeu.

09

No trabalho, tenha cuidado com pessoas que
não conhece bem, pois pode ser passado
para trás. Confie em sua intuição. Se puder,
trabalhe em casa, assim não terá que se preocupar tanto. Controle o seu humor, pois há
risco brigas em casa. Cor: laranja.

Peixes

14/09 às 6h30, 12h15 e 1930
Missa da Exaltação da Santa Cruz e
durante o dia confissão na Matriz

A

Provérbio do Dia

Áries

13/09 às 20h
Missa de despedida da Relíquia na
Capela Santa Gemma e carreata até
a Igreja Matriz

Helena Maria Bertallo, dia 08
Sergio Flávio Schimitz, dia 09
dia 10
Idalina Okonski dia, Inri Terezinha E Marcon,
José Antunes das Neves, Maria Leide May e
Valdomiro Macedo Correa

Touro

12/09 às 20h
Missa de despedida da Relíquia na
Capela Santa Inês e carreata até a
Capela Santa Gemma

Parabéns!

Gêmeos

11/09 às 19h30
Caminhada com a Relíquia até a
Capela Santa Inês

DIVULGAÇÃO

Câncer

10/09 às 19h
Missa com a chegada da Relíquia da
Santa Cruz na Matriz

DEVOÇÃO e FÉ
marcam a exposição
da Relíquia da
SANTA CRUZ
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Leão

 Programação
religiosa
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No trabalho, procure estabelecer parcerias com
os colegas e verá que será mais fácil dar
conta das tarefas. Se trabalha em sociedade
com alguém, há chances de fechar bons negócios. Não crie muitas expectativas ou poderá se decepcionar. Cor: amarelo.

Até o dia 17 de setembro, os fiéis poderão prestar sua
devoção à Relíquia da Santa Cruz

Hoje, a sua atenção vai estar voltada para a
família, mas não deixe que isso atrapalhe seu
desempenho no trabalho. Se precisar de conselhos, procure um parente mais velho ou
experiente. À noite, tenha cuidado para não
esperar demais das pessoas. Cor: preto.

Aproveite que terá maior facilidade para se
expressar e troque ideias com os colegas.
Em uma conversa à toa podem surgir boas
ideias para ganhar uma grana extra. Vai ser
mais fácil fazer novos contatos e encontrar
possíveis parcerias. Cor: marrom.
As finanças vão tomar grande parte do seu
tempo hoje. Além de rever seus gastos e
planejar os próximos passos para equilibrar o
orçamento, você também terá boas chances
de ganhar dinheiro. Mas, à noite, a insegurança pode falar mais alto. Cor: laranja.

Você vai se sentir com mais disposição hoje.
Acredite no seu potencial e use suas qualidades para se destacar no trabalho, mostrando
que é responsável e de olho aos detalhes.
Não espere demais das pessoas da família,
ou poderá se decepcionar. Cor: azul.

Libra

A RELÍQUIA EM CASCAVEL

Pela manhã, peça conselhos a um familiar se
estiver precisando de ajuda. À tarde, a Lua
entra em seu Paraíso Astral, aumentando sua
sorte e seu charme. Se trabalha com algo
ligado a diversão ou crianças, vai se dar bem
nesta noite. Cor: verde.

Hoje, é melhor ficar na sua e cuidar das suas
tarefas sem pedir a ajuda de ninguém, assim,
você vai render mais. Confie mais na sua
intuição e fique de olhos bem abertos, pois
alguém pode tentar te passar para trás no
trabalho. Cor: pink.

Escorpião

A Relíquia da Santa Cruz, segundo a tradição, tem origem com Santa
Helena, mãe do Imperador Constantino, no século IV, após pesquisas na
Terra Santa, encontrou a Cruz de Cristo e depositou um pedaço relativamente
grande da Cruz em seu palácio, que veio a ser posteriormente a basílica da
Santa Cruz, em Roma. É desse fragmento grande que, provavelmente, tenham
saído os pedacinhos da Cruz existentes na basílica do Latrão e no Vaticano,
tornando-se, deste modo, as Relíquias da Santa Cruz.

Você vai se dedicar mais ao trabalho, principalmente depois do almoço. Estará com mais
concentração nas tarefas e levará suas responsabilidades a sério. Talvez, você esteja
esperando demais das pessoas, e há risco
de se decepcionar. Cor: bege.

É hora de se concentrar nos seus sonhos e
se esforçar mais para chegar aonde deseja.
Se precisar de ajuda, conte com os amigos:
eles estarão ao seu lado para o que for preciso. À noite, um clima de insegurança pode
tomar conta, tente se controlar. Cor: creme.

Sagitário

horóscopo

HISTÓRIA DA RELÍQUIA

Por ocasião do aniversário do Tratado de Latrão, entre a Itália e a Santa Sé,
ordenou-se a entrega às paróquias da Itália uma relíquia da Santa Cruz. As
Paróquias São Pedro e São Paulo, em Soligo, Itália, ganharam duas relíquias.
Monsenhor José Ceschin, que pertencia a essa paróquia, após celebrar a
sua primeira missa como padre no dia 30 de abril de 1972, recebeu como
presente uma dessas relíquias.
Em Cascavel, a relíquia chegou em 2015, durante a Festa do Padroeiro da
Paróquia São João Batista, dia 24 de junho de 2015, trazida pelo
Monsenhor José Ceschin que a doou ao arcebispo de Cascavel, Dom
Mauro Aparecido dos Santos. Ao recebê-la, ele disse: “Essa relíquia vai
pertencer ao futuro Santuário da Santa Cruz de Cascavel”.
Em 9 de setembro de 2016, Dom Mauro doou em definitivo a Relíquia à
Paróquia Santa Cruz, incluindo no calendário a data de 14 de setembro,
dia da Exaltação da Santa Cruz e expõe para a veneração pública dos fiéis.

Quem nasce sob a influência deste anjo possui harmonia e equilíbrio entre espírito e matéria, tem maturidade e domínio sobre seu "eu".
Tem clara visão e compreensão do mundo e
de suas leis, tendo muita força para resistir e
sempre continuar em frente. Devido à sua
maturidade espiritual, muitas vezes sente-se
deslocado entre amigos ou familiares que têm
dificuldade em entendê-lo. Segue seu coração e tem grande intuição, mostrando-se humilde quando transmite com sabedoria seu
conhecimento e entendimento. Não tem
medo de nada e está sempre de malas
prontas para viajar e descobrir novos
horizontes. Poderá ser um pioneiro na
produção agrícola, utilizando métodos
modernos e tecnologia avançada.

Hoje, seu foco será a carreira. Trabalhe duro
e mostre que é responsável, assim, será mais
fácil se destacar e conquistar o reconhecimento que merece. À noite, cuidado com altos e baixos no humor. Talvez sinta um pouco de insegurança. Cor: creme.

Capricórnio

14/09
Dia da pizza na Igreja Matriz
17/09 - Capela N. Sra. Salete Linha
São Martinho
09h45 - Carreata com a Relíquia
saindo da Igreja Matriz
10h30 - Acolhida da Relíquia e
Santa Missa
12h - churrasco
13h - bingo
14h30 - matinê dançante
17h - sorteio da rifa

Festa Exaltação da Santa Cruz, da Paróquia Santa Cruz, em
Cascavel, será realizada de 10 a 17 de setembro e marcada por
uma programação religiosa e festiva, momento em que a Relíquia de
Santa Cruz será exposta e os fiéis poderão venerá-la.
O pároco, padre Divo de Conto, convida a toda comunidade para
participar das celebrações que ocorrerão e ressalta o significado da
veneração à Relíquia da Santa Cruz: “A Cruz tornou-se sagrada por
causa de Jesus Cristo, que por amor a humanidade carregou e
suportou a morte. Hoje, aproximar-se deste madeiro presente na
relíquia significa se aproximar do amor de Jesus Cristo que salva e
que liberta, diz padre Divo.”

ANJO CAHETHEL

No trabalho, terá mais oportunidades de se
destacar se focar sua atenção em negócios
feitos com pessoas de fora. Você estará confiante para tentar algo mais arriscado. Uma
viagem a trabalho também será produtiva.
Cor: marrom.

Aquário

Programação
festiva

Salmo 97:1- 4

O Senhor reina; regozije-se a terra; alegremse as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão
ao redor dele; justiça e juízo são a base do
seu trono. Um fogo vai adiante dele, e abrasa
os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo; a terra viu e tremeu.
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No trabalho, tenha cuidado com pessoas que
não conhece bem, pois pode ser passado
para trás. Confie em sua intuição. Se puder,
trabalhe em casa, assim não terá que se preocupar tanto. Controle o seu humor, pois há
risco brigas em casa. Cor: laranja.

Peixes

14/09 às 6h30, 12h15 e 1930
Missa da Exaltação da Santa Cruz e
durante o dia confissão na Matriz

A

Provérbio do Dia

Áries

13/09 às 20h
Missa de despedida da Relíquia na
Capela Santa Gemma e carreata até
a Igreja Matriz

Helena Maria Bertallo, dia 08
Sergio Flávio Schimitz, dia 09
dia 10
Idalina Okonski dia, Inri Terezinha E Marcon,
José Antunes das Neves, Maria Leide May e
Valdomiro Macedo Correa

Touro

12/09 às 20h
Missa de despedida da Relíquia na
Capela Santa Inês e carreata até a
Capela Santa Gemma

Parabéns!

Gêmeos

11/09 às 19h30
Caminhada com a Relíquia até a
Capela Santa Inês

DIVULGAÇÃO

Câncer

10/09 às 19h
Missa com a chegada da Relíquia da
Santa Cruz na Matriz

DEVOÇÃO e FÉ
marcam a exposição
da Relíquia da
SANTA CRUZ

VARIEDADES
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Leão

 Programação
religiosa

HOJE NEWS, 08 DE SETEMBRO DE 2017

Virgem

08 VARIEDADES

No trabalho, procure estabelecer parcerias com
os colegas e verá que será mais fácil dar
conta das tarefas. Se trabalha em sociedade
com alguém, há chances de fechar bons negócios. Não crie muitas expectativas ou poderá se decepcionar. Cor: amarelo.
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HOJE NEWS, 08 DE SETEMBRO DE 2017

N o velas
• REDE GLOBO
A FORÇA DO QUERER
Bibi se revolta contra Jeiza e liga
para Rubinho. Yuri comenta com Heleninha que uma moça lhe perguntou sobre a caixa de luz da casa de Aurora.
Irene provoca Joyce, e Ruy se irrita. Dantas atende a uma ligação de Irene no
celular de Mira e confirma que as duas
estão mancomunadas. Rubinho arma
para levar Bibi de volta para a comunidade. Abel lamenta o fim do noivado de
Zeca e Jeiza.
NOVO MUNDO
Todos comemoram a Independência do Brasil. Dom Pedro e Leopoldina
são proclamados imperadores do país.
Chalaça revela a Anna que Pedro esteve com Domitila. Licurgo e Germana
oferecem um bolo em homenagem a
Leopoldina. Por ordem de Dom Pedro,
Felício é transferido, e Domitila comemora. Hugo e Licurgo se aproximam.
Piatã acredita que seu pai esteja na
aldeia visitada por ele.
PEGA PEGA
Lígia e Athaíde estranham o com-

portamento de Maria Pia. Malagueta se
incomoda na presença de Eric. Hermes
conta para Luiza que Eric e Mirella começaram a brigar depois que Bebeth
nasceu e que Sabine esteve presente
em uma das brigas do casal. Antônia
exige que Domênico participe de sua
conversa com Júlio. Lígia gosta da iniciativa de Maria Pia com relação a Eric.
Malagueta fica eufórico com a notícia
da volta de Maria Pia.
OS DIAS ERAM ASSIM
Serginho ouve a conversa entre
Amaral e Eunice e conta para Cátia e
Natália. Gustavo afirma a Cátia que será
uma nova pessoa após o nascimento
de seu filho. Rimena conversa com Laura. Cora tenta convencer Vitor a ir para
Miami com os filhos. Renato tenta confortar Domingos. Ernesto elogia as atitudes de Alice. Nanda sente-se mal e
Caíque pede o apoio de Toni. Leon e
Rudá são hostilizados na rua.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Zac ameaça Asher. Lior chega no
quarto de Lia e Davi solta a almofada.

Nabucodonosor questiona Rebeca sobre o paradeiro da mãe de Hurzabum.
Ebede se recusa a dar satisfação a
Rabe-Sáris. Zac avisa a Beroso que o
acordo está de pé. Matias conversa com
Joana e diz que Zac precisa pagar sua
dívida. Beroso vende Lior para Asher.
Tamir e Shamir dizem que Elga não pode
casar com Fassur. Dana fala de Levi,
seu novo pretendente. Absalom fica furioso. Daniel se despede de Mesaque.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Bárbara e Frida vão até a sala da
Madre Superiora e fingem interesse nas
roupas de Dulce Maria, por isso pedem
para ligar para seus pais. Madre Superiora fica surpresa ao saber do acontecido e
diz que irá tomar uma providência. A religiosa telefona para Gustavo e diz que a
carinha de anjo está aprontando mais
uma vez ao vender roupas no colégio.
Madre Superiora chama a atenção de
todas as crianças, diz que no colégio não
é lugar de vender nada e que as roupas
precisam ser devolvidas. Cecília e Fabiana vão até sala da Madre antes da religiosa para conversar com Dulce e saber o
motivo pelo qual decidiu vender roupas.

SBT • O QUE A VIDA ME ROUBOU
DIVULGAÇÃO

Demétrio quer saber quanto
Graziela recebeu de Pedro para
lhe entregar as crianças e Montserrat pede que ela diga onde
Pedro está escondido. Graziela responde que Pedro telefonou
para dizer que entregará Vitória
em troca de seu filho. Demétrio
diz a Graziela que ela é acusada de sequestro e tentativa de
homicídio. Graziela fica de pé e
pede perdão a Montserrat. Alessandro diz a Pedro que o homem
que o castrou se chama BenjamimAlmonte. Pedro dispara contra Alessandro. Pedro diz a José
Luiz que as crianças estão presas, cada uma em uma jaula, e
uma bomba está programada
para explodir. Só falta definir qual
delas vai morrer.

Pedro dispara
contra Alessandro

* 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
Â IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 14h - 16h30
Â Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)
Â A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 21h20
Â Polícia Federal - A Lei é Para Todo
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 17h - 19h10 - 21h20
Â Lino
Sala 4: Qui a Qua 13h40 - 15h30 - 17h20
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 4: Qui a Qua 19h10 - 21h20
SHOPPING WEST SIDE
Â Atômica
Sala 1: Qui a Qua 22h10
Â A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 20h20
Â Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 15h - 18h35
Sala 1: Qui, Sex, Sáb e Dom - 20h20

Calendario

2017

AGOSTO

21

Dia da Árvore

O dia da árvore é comemorado em todo o mundo e em datas
diferentes. Aqui no Brasil o dia 21 de setembro foi escolhido
pelos índios que cultuavam as árvores no começo da primavera,
época em que eles preparavam o solo para cultivo.
Agora que você já percebeu como as árvores são importantes
para os demais seres vivos e para o planeta, vamos conhecer
alguns riscos que nossas amigas estão correndo para refletir
como podemos ajudá-las…
Plantar uma árvore: uma ação simples que pode gerar muitos
frutos para o planeta!

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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