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ÀS SUAS ORDENS
ÚLTIMOS SORTEIOS: Lotofácil e Dupla Sena (veja resultados abaixo). O
sorteio da Quina foi cancelado e transferido para quinta-feira
615

Sorteio realizado no dia 13/11/04
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Sorteio realizado no dia 13/11/04
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Sorteio realizado no dia 16/11/04
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Sorteio realizado no dia 13/11/04
864

62880 R$ 250,1 mil
32599
R$ 15 mil
36001

R$ 12 mil

A organização não-governamental Projeto Esperança Animal e o site Adote um Gatinho organizam uma
manifestação hoje, na Praça da República. Idéia é chamar a atenção para a violência contra gatos na Cidade
GIOVANNA BALOGH
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Sorteio realizado no dia 16/11/04

Protesto contra massacre
no Centro. De gatos
Vivi Zanatta/AE

Sorteio realizado no dia 13/11/04
60

jornal da tarde
quarta-feira, 17 de novembro de 2004

42956

R$ 8 mil

21203

R$ 6 mil

Sorteio realizado no dia 12/11/04

DICA: A Mega-Sena está acumulada em R$ 31 milhões. O concurso 616
será realizado hoje, às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h

Trânsito
Rodízio

Ficam proibidos de circular no chamado
minianel viário de São Paulo hoje os carros
de placas com finais 5 e 6 nos períodos
entre 7h e 10h e das 17h às 20h
Rodovia dos Bandeirantes – Até dia 20 de dezembro. A
pista Interior-Capital da rodovia terá a faixa da esquerda
interditada entre os km 29 e 26, trecho de São Paulo

5e6

Cidadania
Poupatempo Móvel – Até dia 27, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h e sábados, das 8h às 13h. Serviços como
emissão de RG, carteira de trabalho e CPF. No estacionamento
do 95º DP (Rua Comandante Taylor, 1.180)

Saúde

Há poucos meses, foram homens e mulheres. Agora as vítimas
são os gatos. Assim como aconteceu com moradores de rua (o massacre de mendigos no Centro da Capital), os gatos também têm sido feridos e mortos com pauladas, chutes e queimaduras, naquela região.
Para chamar a atenção para esse
outro massacre, a organização nãogovernamental Projeto Esperança
Animal (PEA) e o site Adote um Gatinho fazem hoje, às 12h30, um
protesto na Praça da República.
Vestidos de preto em sinal de luto pelos gatos mortos e feridos, cerca de 50 pessoas devem participar
da manifestação, com faixas e cartazes. A criadora do Adote um Gatinho, Juliana Bussab, diz que é comum recolher gatos machucados,
muitos com seqüelas graves. “Alguns são encontrados cegos depois
de terem os olhos furados ou arrancados. Também já recolhi tetraplégicos que sofreram lesões na coluna.”
Juliana diz que esse tipo de violência não é praticado apenas por
moradores de rua, drogados ou bêbados. Ela acusa funcionários da Escola Municipal de Ensino Infantil
(Emei) Armando de Arruda Pereira, localizada na Praça da República, de capturar os bichos em armadilhas instaladas no telhado e não
entregá-los ao Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ). “Os gatos ficam
mais de 24 horas presos sem comida ou bebida. Muitos se machucam ao tentar sair do engradado.”
A fundadora do site diz acreditar que o diretor da Emei, Alberto
Miranda Antônio, decidiu “sumir”
com os gatos em vez de entregálos ao CCZ, onde os animais são
adotados por entidades. “Como os
gatos são muito parecidos, ele

Farmácias populares – De segunda a sexta, das 8h às 18h,
e aos sábados, das 8h às 12h. Estão disponíveis 84
medicamentos, com desconto de até 85%. Para utilizar as
farmácias, basta apresentar uma receita médica ou odontológica
da rede pública ou particular, contendo medicamentos disponíveis
no programa. Informações: 0800-611997

Orlando Kissner

Tempo

Incêndio no navio chileno que
explodiu durou quase 24 horas

Manifestação
contra os
maus-tratos
Hoje
Horário
Às 12h30
Local
Praça da República, em
frente a Secretaria
Estadual de Educação

226.484 é a população

Criadora do site, Juliana Bussab recolhe e cuida dos bichanos
acha que o que apareceu hoje é o
mesmo que ele prendeu ontem,
mas não é assim”, explica Juliana.
“Quando recolhemos 30 gatos numa região e as pessoas ficam sabendo, no dia seguinte tem mais 50 gatos na rua porque muitos abandonam seus bichos”, disse ela, que recolhe os gatos, castra e oferece
atendimento veterinário e alimentação até que sejam adotados.
O diretor da escola confirmou
que captura os gatos em armadi-

lhas montadas no telhado da escola. Mas disse que dá alimento e comida para os bichos até o Controle
recolhê-los. “Os gatos oferecem riscos à saúde das 500 crianças que
estudam aqui. Os pais estavam cobrando uma providência e procuramos o Centro de Zoonoses para fazer tudo corretamente”, garantiu.
A diretora do Centro, Luciana
Hardt Gomes, confirmou que a
Emei tem agido de forma correta.
“O problema de superpopulação

de gatos estimadas na
Capital, ou seja, 1 gato para
cada 46 habitantes. Em
cães, o número é ainda
maior com 1 cão para cada
7 habitantes
Onde reclamar sobre cães
e gatos abandonados
Pelo telefone
Ligue para 156 e peça
para o CCZ recolher o
animal abandonado

de felinos é fruto da irresponsabilidade dos donos dos gatos que permitem que se reproduzam e depois abandonam os filhotes.”
Luciana aconselha que antes de
adquirir um animal doméstico a
pessoa tenha consciência de todo
o trabalho que terá com alimentação, despesas no veterinário, entre outras obrigações. Ela também
recomenda aos donos que castrem seus animais para evitar as
crias indesejadas.

Paranaguá: dois corpos são resgatados
Dois corpos dos quatro desaparecidos no acidente com o navio
de bandeira chilena Vicuña, de
propriedade da Sociedad Naviera
Ultragas, que explodiu na noite
de anteontem no Porto de Paranaguá, foram encontrados ontem à tarde. Eram dos chilenos Jose Eduardo Obreck, 38 anos, e
Juan Carlos Sepulveda Adriasora,
51. De manhã, um corpo mutilado e carbonizado foi resgatado
perto da Ilha das Cobras. O outro
foi encontrado por pescadores
por volta das 15h, perto da Ilha

Seca Rasa. Outros 24 tripulantes
tinham sido levados para um hotel logo após a explosão.
O Corpo de Bombeiros só conseguiu controlar o incêndio que
tomava conta do que restou do
navio por volta das 19h. O tenente Eduardo Pinheiro explicou
que a dificuldade era o desconhecimento dos bombeiros sobre todos os compartimentos. Na hora
da explosão, o navio estava com
5 milhões de litros de metanol,
produto tóxico e inflamável,
1.200 toneladas de óleo bunker –

Força dos
bairros
Ajude a melhorar o lugar

combustível da embarcação – e
150 toneladas de óleo diesel.
O Instituto Ambiental do Paraná e o Ibama emitiram portaria
proibindo a pesca, o consumo de
peixes, o uso da água e o mergulho na área. Apesar das várias barreiras, a mancha de óleo atingiu
o mangue. Peixes e aves mortos
começaram a aparecer na baía.
A investigação sobre a responsabilidade pelo acidente será feita
pela Capitania dos Portos e pela
Polícia Federal, com auxílio de seis
peritos brasileiros e dois ingleses.

Nesta se
mana

SACOMÃ

em que você mora

Para participar é simples. Preencha o cupom e
coloque na urna numa das bancas abaixo. A
reportagem sai no dia 25 de novembro

Relação das bancas
- Rua Tito Oliani, 1.001
- Largo João Clímaco, 1
- Praça André Nunes, 80
- Avenida Padre Arlindo Vieira, 1.593
- Rua Cachoeira Dourada, 46

Nome:

Telefone para contato:
Sugestão:

FALECIMENTOS
MARCUS AUGUSTO DE SALLES OLIVEIRA – Anteontem, aos 72 anos. Filho do sr.
Álvaro de Salles Oliveira e de d. Célia Costa
de Salles Oliveira, falecidos. Era irmão de
d. Celita de Salles Oliveira; de d. Maria Zoraida de Salles Oliveira; do sr. Álvaro de Salles Oliveira Junior, e do sr. Eduardo de Salles Oliveira, casado com d. Maria de Lourdes de Souza Queiroz de Salles Oliveira.
Foi também seu irmão o sr. Antonio Américo de Salles Oliveira, falecido, que foi casado com d. Regina de Salles Oliveira. O enterro realizou-se na manhã de ontem, no
Cemitério da Consolação. A missa de sétimo dia será celebrada no dia 22 (segundafeira), às 11 horas, na Igreja de São José,
na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa.
D. MARIETTA MOREIRA RIGHI DOS SAN-

TOS – Aos 95 anos, em Taubaté. Viúva do
sr. João Pereira Santos, deixa filhas. A missa de trigésimo dia será celebrada no dia
20 (sábado), às 17 horas, na Capela das Irmãs Missionárias do Coração de Jesus de
Taubaté, na Rua Portugal, 245, Taubaté.
MISSAS
D. MARIA AUGUSTA DE ESCOBAR – Hoje,
às 11 horas, na Igreja do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 90, Jardim Paulistano (7º dia).
D. SYLVIA BOMEISEL MONTEIRO – Hoje,
às 11 horas, na Capela do Lar Escola São
Francisco, na Rua dos Açores, 310, Ibirapuera (7º dia).
D. MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA VASCONCELLOS – Hoje, às 17h30, na Igreja Nossa
Senhora de Fátima, na Avenida Dr. Arnaldo, Sumaré (7º dia).

D. YVETE FÉRES MOURAD – Hoje, às
19h30, na Paróquia Nossa Senhora do
Carmo, na Rua Brás Cubas, 163, Aclimação (7º dia).
RALPHO FERREIRA DE BARROS – Hoje,
às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora do
Brasil, na Avenida Brasil, Jardim América
(7º dia).
ANTÔNIO CARLOS (Fred) GOTTUZO TAG-

NIN – Hoje, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Avenida Brasil, Jardim
América (1º aniversário).
MOACYR DE LOCIO E SILVA – Hoje, às 19
horas, na Igreja Alto de Fátima, em Itatiba
(7º dia).
Dr. ÁLVARO DE ALMEIDA LISBÔA – Hoje,
às 20 horas, na Igreja de São Domingos,
na Rua Caiubi, Perdizes (7º dia).

