
Excesso de acolhimentos 
revela falhas assistenciais

DIAGNÓSTICO É DA DEFENSORIA PÚBLICA; SÃO 220 ABRIGADOS NESTE MOMENTO
O elevado número de acolhimentos de crianças e adolescentes em Cascavel gera um alerta que vai além dos maus tratos e 

abusos. Os 220 menores fora do lar neste momento, um dos maiores índices do Paraná, indica a falta de uma rede especializada 
em assistência social e evidentes problemas na rede protetiva que poderiam evitar parte destas destituições familiares. Entre os 
fatores lembrados pela Defensoria Pública está, por exemplo, a falta de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil e a 

falta de equipes técnicas mais completas nos Conselhos Tutelares. Pág. 07
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O Dia do Patrono na Polícia Militar do Paraná, celebrado neste sábado, teve o ato 
antecipado e foi lembrado nesta sexta-feira com uma comemoração no 6º Batalhão 
da PM, em Cascavel. Policiais, bombeiros, policiais rodoviários estaduais, 
alunos da escola de soldados e civis participaram da solenidade. Os agentes que 
foram destaque nos serviços públicos prestados no mês passado receberam 
homenagens. Pág. 23
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Vestibular da FAG
Neste sábado a FAG
realiza mais uma
edição do Vestibular
Especial. São
esperados cinco mil
candidatos para oito
cursos. Os portões
abrirão às 12h30 e
fecharão às 14h. As
provas terão início às
15h com
encerramento às 19h.
O ensalamento está
disponível no site
www.fag.edu.br. O
resultado do
vestibular será
divulgado no dia 21
no Portal da Catve e as
matriculas serão nos
dias 22 e 23 de maio.

Curso de oratória
A Amic (Associação
de Microempresas e
Empresas de Pequeno
Porte do Oeste do
Paraná) promove nos
dias 23 e 24 deste
mês o curso de
oratória. O evento
tem como objetivo
apresentar aos
participantes os
benefícios de uma
boa comunicação por
meio de
conhecimentos
específicos. O custo é
de R$ 140 para não
associados e R$ 100
para associados.

Família na Escola
O Colégio Estadual
Eleodoro Ébano
Pereira realiza neste
sábado a 1ª edição
do ano da Família na
Escola. Os pais dos
2,1 mil alunos foram
convidados a visitar a
instituição. O objetivo
é interagir os pais e
educadores. A
instituição conta com
aproximadamente
150 professores e
todos estarão
presentes para
esclarecer dúvidas.

“O que há de comum entre
todos os pedófilos é que todos
são covardes”

Carlos José Silva Forte promotor de
Justiça de Divinópolis/MG idealizador da cam-
panha todos contra a Pedofilia

Aversão irreprimível, repugnância, medo,
ódio e preconceito são algumas palavras para
definir HOMOFOBIA. Paradigmas que algu-
mas pessoas ou grupos cultivam contra os
homossexuais, bissexuais e transexuais. Sen-
timentos que um povo pacífico e tolerante,
como o nosso, não consegue nutrir para as
barbáries cometidas por violência, corrupção
e descaso em nosso país.

Em um país com uma infinidade de di-
versidades, pessoas com religião, credos,
raças, ideologias diferentes, não é admissí-
vel que ainda uma minoria tenha que estar
sempre se justificando para um grupo maior,
que pensa estar-se no direito de julgar, con-
denar ou absolver quem quer que seja que
não se enquadre nos padrões e modelos
construídos por uma sociedade hipócrita,
autoritária, patriarcal, elitista e fundamentada
em preconceitos e paradigmas medievais.

A mídia muitas vezes só se pronuncia
nos casos de homofobia quando culmi-
nam em ato violento, agressão ou morte.
Mas o mal maior contra a minoria aconte-
ce no dia a dia, na escola, no trabalho e, o
pior, em sua própria casa, muitas vezes
causado pelos próprios familiares. A vio-
lência que mais causa dor ao ser humano
não é a que deixa marcas aparentes, ro-
xos, arranhões e cicatrizes, mas sim a vio-
lência simbólica, a condenação feita por
um olhar, a exclusão, a não escolha de um
indivíduo por ser diferente. Palavras que fe-
rem não a carne, mas matam a alma ou
deixam cicatrizes eternas. Preconceito que

Homofobia: a superação começa na fonte que nutre esse mal
* Tiago Klin é professor Universitário da  disciplina de Educação e diversidade.

resulta no fim violento de muitos jovens -
cometido por eles mesmos.

As maiores fontes que nutrem a homo-
fobia em nossa sociedade são as institui-
ções que até hoje regem valores, que de-
terminam uma postura “correta” ao ser hu-
mano. A igreja, ou alguns religiosos, se posi-
ciona como porta voz do divino e em nome
de Deus inflama o ódio e a condenação
dos seus seguidores contra as minorias que
não se enquadram nos seus padrões.

Como a sexualidade e o sexo ainda
são tratados pelas igrejas como um tabu
nos seus discursos hipócritas e de falso
moralismo, a diversidade sexual é a mais
atacada. E mesmo que alguns líderes
religiosos usem da mesma frase: “nós
respeitamos os homossexuais”, compa-
ram em seus discursos os homossexu-
ais, bissexuais e transexuais com trafi-
cantes, corruptos, assassinos e os “pio-
res pecadores” da sociedade.

Distorcem em suas falas os direitos
civis como a união estável em casamento
religioso, sendo que a comunidade LGBT
não é digna por eles de ter o direito a uma
religião, condenada ao inferno e ao exílio
social. Infelizmente discursos medievais e
discriminatórios assim, como muitos cri-
mes e barbáries, só parariam ou reduziri-
am quando criminalizados.

Por isso esses pronunciamentos esta-
riam ameaçados pelo projeto de Lei da
Câmara n.º 122/06 (também conhecido
como PLC 122) que visa alterar a lei 7.716,

criminalizando a discriminação motivada
unicamente na orientação sexual ou na iden-
tidade de gênero da pessoa discriminada.
Se essa alteração for aprovada, a Lei do
Racismo sofrerá uma alteração, passando
a incluir esse tipo de discriminação no pa-
râmetro legal de racismo, que nos dias de
hoje contempla discriminação pela etnia,
cor da pele, religião ou origem nacional.
Essa seria a última esperança para contri-
buir para o país deixar de ser um dos cam-
peões no ranque de assassinatos e crimes
por homofobia no mundo.

Por mais que o país engatinhe na trans-
formação de um lugar realmente bom pra
TODOS, no Brasil, a união estável entre
duas pessoas do mesmo sexo foi reconhe-
cida legalmente pelo Supremo Tribunal Fe-
deral. Garantiu um direito civil à comunida-
de LGBT, que pode ser exercido desde
maio de 2011. Um passo dado para que a
democratização funcione verdadeiramen-
te em um país livre, democrático e laico.

A mudança acontecerá verdadeira-
mente quando as instituições como a es-
cola e a família formarem seres humanos
capazes de respeitar, aceitar e conviver
com o diferente, compreendendo que a
diferença acrescenta, enriquece, nos faz
especiais e humanos. E quando, princi-
palmente, a religião não for usada para
transmitir o ódio, exclusão e o julgamento,
mas sim ensinar a agregar, a compreen-
der, a acolher e a amar o próximo em to-
das as suas formas, sons e cores.

AÍLTON SANTOS Mais um passo contra a pedofilia
A partir desta edição e pelos pró-

ximos dias o Hoje vai trazer uma
série de reportagens sobre a pe-
dofilia em Cascavel. Esta foi a for-
ma encontrada pela reportagem
para dar continuidade às ações da
semana Todos Contra a Pedofilia
que se encerra neste domingo.

Nos próximos dias você leitor
vai ter acesso a relatos deste tipo
bárbaro de crime praticado na ci-

dade, como agem os pedófilos,
como atraem suas vítimas, que
artimanhas usam para se safar,
como iludem os agredidos.

Você vai ter acesso a um raio-x
dos abusos sexuais na cidade,
onde está a maior concentração de
registros, perfil dos abusados, dos
abusadores e como as vítimas
seguem suas vidas após o trauma.

Somado a isso, as dicas de es-

pecialistas no combate à pedofi-
lia: como identificar quando uma
criança ou adolescente está sen-
do vítima, como prevenir, onde de-
nunciar, como fazer acompanha-
mento psicológico e como levar o
pedófilo para trás das grades.

Se você conhece algum caso ou
deseja contribuir com a série mande
um email para o hoje@jhoje.com.br ou
ligue para o 45 3321-1000.

 Luiz C. Antunes (70)

 Victor M. C. de Souza
(13)

 Quintino do Santos
(89)
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DIVULGAÇÃO

Em sua passagem nesta sexta-
feira por Cascavel, o governador
Beto Richa (PSDB) disse que o go-
verno está bastante otimista para
resolver os conflitos que atingem as
regiões de Capanema com a cons-
trução da Usina do Baixo Iguaçu e
de Quedas do Iguaçu onde existe a
ameaça de uma nova ocupação de
terra na Araupel por parte do MST
(Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra), que montou um
acampamento em Rio Bonito do Igua-
çu, com mais de mil famílias.

O governador chegou a Casca-
vel no fim da tarde depois de visi-
tar várias cidades da região Sudo-
este do Estado. Em entrevista na
Prefeitura, onde assinou convênios
para a construção de dois colégios
estaduais, sendo um em Cascavel,
no Bairro Canadá e outro em Catan-
duvas, Beto Richa disse que ficou
impressionado com o volume de
obras na Usina do Baixo Iguaçu.

Sobre o impasse entre o con-
sórcio Neoenergia e os agriculto-
res em relação ao valor das inde-
nizações das terras atingidas pela
barragem, ele afirmou que está
confiante para um solução negoci-
ada. “O governo está conversando
com a empresa Neonergia, respon-
sável pelo empreendimento, a fim
de ter uma conciliação”.

Os membros da comissão também cogitaram a
realização de oitivas paralelas com os nomes.
Jaime Vasatta disse que irá buscar meios, na
esfera jurídica, para tentar realizar as oitivas
independentes. À noite, o governador Beto
Richa participou das Bodas de Ouro do
empresário Pedro Muffato.

Convocação I
O prefeito em exercício,

Maurício Theodoro (foto),
assinou nesta sexta os editais
de homologação do concurso

e de convocação de
candidatos aprovados para a

saúde. São mais 65 médicos e
demais servidores,

totalizando 129 profissionais
para a saúde e outros 26

professores, totalizando 155 convocações.

Convocação II
A contratação é imediata. Dos 65 médicos, 43 são
generalistas, 17 pediatras e cinco ortopedistas. A

chamada incluiu, ainda, 56 técnicos de enfermagem,
4 auxiliares de serviços gerais e quatro auxiliares de
manutenção. A partir de segunda eles começam a ser
chamados, via edital. Agora, não há mais desculpa

para não abrir uma nova UPA.

Irregularidades
Aliados de Bebber
afirmam que já há 18
irregularidades na
condução dos trabalhos
da comissão processante.
Se a informação estiver
correta, o pedido de
nulidade dos trabalhos,
que deve ocorrer, poderá
ter êxito na Justiça.

Freelancer
O secretário de Agricultura,
Luiz Carlos Marcon, tem
trabalhado como
“Freelancer” em algumas
campanhas de deputados.
Ele escreveu os textos de
vídeos do deputado
estadual André Bueno
(PDT) e do deputado
estadual Adelino Ribeiro
(PSL), que serão divulgados
em breve. Também fez um
trabalho para mais um
candidato, que ele não quis
revelar qual é.

Passagens
A Prefeitura de Cascavel
abriu uma licitação,
sistema registro de
preços, para contratação
de empresa para
fornecimento de
passagens aéreas
nacionais e
internacionais e
rodoviárias por 12 meses.
A medida gera economia,
mas é negativa por outro
lado. Como eles fazem
um “pacotão” de

passagens, a definição
para ida a eventos, como
no Canadá, é feita de um
dia para o outro. A
passagem já está
garantida e é só achar um
evento, em qualquer
lugar, para ir. Mesmo que,
em alguns casos, ele não
tenha relevância ou
resultados ao Município.

Motivações
A atitude de Jaime
Vasatta (PTN) durante o
depoimento, que pediu
para resolver assuntos
administrativos da
comissão, pedindo a
convocação do vereador
Jorge Menegatti, do seu
chefe de gabinete,
Alcineu Gruber e da
assessora e prima de
Márcio Ireno, Maria Clara,
além de motivações
políticas, tem outra
explicação. Até o
término das oitivas, a
comissão não se reunirá
para deliberar questões
administrativas e por isso
a atitude em plenário.

Aberto
Capelão já afirmou que
solicitações dos outros
membros podem ser
feitas pessoalmente e
também por meio de
ofícios. No entanto,
sobre o tema, ele parece
que já decidiu
definitivamente seu
indeferimento.

depoimento do jornalista Jair
Pereira à comissão processan-
te nesta sexta-feira pela manhã

foi ofuscado por uma confusão jurí-
dica que se instaurou na Câmara
Municipal. O que motivou o proble-
ma foi a legalidade da presença e a
permissão para realizar questiona-
mentos do denunciante Laerson
Matias durante os depoimentos.

Tudo começou com o advogado
de defesa de Paulo Bebber, Hélio
Ideriha Junior. Ele recorreu ao que
diz o Regimento Interno da Câma-
ra, em seu artigo 208, para pedir
que Laerson se retirasse do plená-
rio, se abstivesse de fazer questio-
namentos para a testemunha e tam-
bém para que fosse declarada nula
a oitiva realizada na sexta.

Um impasse foi criado e o iní-
cio do depoimento foi atrasado em
mais de 45 minutos, para que a
assessoria jurídica da comissão
analisa-se o pedido. O Procurador
Jurídico da Câmara, Pascoal Muze-
li Neto, foi convocado para dar um
parecer oficial sobre o pedido.

À EDUCAÇÃO

Beto assina ordem de serviço para novo colégio
De acordo com Beto Richa, esse

trabalho está sendo feito pelo se-
cretário Especial de Assuntos Fun-
diários, Hamilton Serighelli, com o
apoio do bispo da igreja católica de
Palmas, José Peruzzo. O governa-
dor está confiante em uma solução
em breve sobre o assunto.

O governador também foi questi-
onado sobre a tensão agrária em
Quedas do Iguaçu. “Praticamente
não tivemos nenhum grande confli-
to durante o meu governo, não tive-
mos invasão de terra ou desocupa-
ção de terra. Aliás, o nosso governo
tem respeitado os ruralistas, os
movimentos sociais e os movimen-
tos sem-terra. O secretário de As-
suntos Fundiários também tem ad-
ministrado todo esse processo”.

PMDB
Sobre a pré-candidatura do se-

nador Roberto Requião (PMDB) ao
governo, Beto Richa deixou claro
que confia em uma aliança com o
partido nas eleições deste ano.
“Quando buscamos o apoio do
PMDB era para dar sustentação na
Assembleia Legislativa e garantir
a governabilidade, visto que o
PMDB tem a maior bancada da
Casa, com treze deputados”. Ele
aproveitou para alfinetar o sena-
dor. “Embora o pré-candidato saía
por aí dizendo que é do MDB velho

de guerra, ele nunca pertenceu ao
MDB, quem fundou o MDB foi o
meu pai [José Richa]”.

Ele também afirmou que os de-
putados do PMDB têm interesse
em coligar novamente com o PSDB
e que agora, a briga é interna no
partido. (Miguel Portela)

Confusão jurídica marca
depoimento na Câmara

COMISSÃO PROCESSANTE   JORNALISTA FOI OUVIDO NESTA SEXTA

Reação
O advogado de Laerson Matias, Eucir Zen, protestou sobre a

determinação de Capelão, que pediu que para evitar mais confusões,
eles deixassem o plenário a assistissem o depoimento como

espectadores. Ele declarou sua insatisfação com a atitude. Laerson
disse que eles vão estudar em conjunto ao longo da semana em

busca de uma medida jurídica que garanta a participação dele nos
próximos depoimentos. (P.S)

Em sua fala, depois de um em-
basamento teórico sobre o caso,
Pascoal concluiu dizendo que a pre-
sença de Laerson “não fere a le-
gislação e traz um equilíbrio proces-
sual ao caso”.

Com o parecer favorável, veio a
grande surpresa. O presidente da
comissão, vereador Rui Capelão
(PPS), considerou a posição confusa
e com “falta de clareza”. Para evitar
futuras nulidades, pediu que Laerson
não participasse do depoimento.

O DEPOIMENTO
Jair Pereira foi questionado pe-

los membros da Comissão e tam-
bém pelo advogado de Bebber. O

foco das perguntas foi a maneira
como o jornalista tomou conheci-
mento da gravação e qual era seu
grau de envolvimento com os indi-
víduos citados no caso. Jair afirmou
que a nota publicada em seu jornal
O Comunitário foi baseada em con-
versas de bastidores que ouviu na
Câmara e esclareceu que mante-
ria o anonimato de suas fontes.

O mais incisivo questionador ao
jornalista foi o vereador João Paulo
(PSD). Ele pediu os nomes dos en-
volvidos, apresentou uma entrevis-
ta dada por Jair a uma emissora
de rádio e pediu provas sobre ou-
tras informações. (Pedro Sarolli)

O

MATEUS BARBIERI

Em solenidade na Prefeitura,
governador assina ordem de serviço
para colégios em Cascavel e Catanduvas
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ão bastasse a dificulda-
de que a população en-
frenta pela falta de vagas

nos Cmeis (Centros Munici-
pais de Educação Infantil),
muitas famílias também não
recebem atendimento adequa-
do nas escolas municipais.

Um dos casos apresenta-
dos à Defensoria Pública pelo
Conselho Tutelar Oeste, reve-
la a indignação de uma mãe,
que desde o ano passado,
espera condições dignas den-
tro da sala de aula para o fi-
lho com Síndrome de Asper-
ger (autismo) moderado.

Após sucessivos pedidos
ignorados, um mandado de
segurança foi expedido pela
Defensoria Pública. “O que
ocorria neste caso é que a Se-
cretaria de Educação se recu-
sava a oferecer a escolarização

AUTISMO   MANDADO EXIGE ATENDIMENTO ADEQUADO PARA CRIANÇA

adequada ao garoto, especial-
mente sala com recursos e pro-
fessor PAP [Professor de Apoio
Pedagógico]”, afirma o defensor
Marcelo Lucena Diniz.

De acordo com ele, o proce-
dimento padrão inicial é enviar
um ofício à Secretaria Munici-
pal de Educação, mas descum-
prido o prazo de respostas
cabe à Defensoria ajuizar ação
conforme a Lei Complementar
n. 136/PR. “Sem resposta a
respeito da avaliação do neu-
ropedagogo e da psicóloga no
sentido da necessidade do
serviço, ajuizei mandado de
segurança em favor do garoto
e ainda não tive decisão quan-
to à liminar pedida”.

De acordo com a presidente
do Conselho Tutelar Oeste, An-
drelina Pedroza Battisti, vários
encaminhamentos ocorrem nes-

se sentido, porém a decisão é
por não expor quem entrou com
a solicitação. “Prestamos o
atendimento para auxiliar as
famílias e encaminhamos to-
das as situações à Defensoria
Pública, porém evitamos a ex-
posição dos casos”, justifica a
presidente ao fato de não reve-
lar o nome da mãe.

O secretário de Educação,
Valdecir Nath, afirma que não
há problemas de inclusão e
que o pedido feito não identifi-
ca uma determinada criança.
“Todas as crianças que preci-
sam de atendimentos especi-
alizados são avaliadas por
uma equipe multiprofissional
que vai identificar as necessi-
dades e autorizar o atendi-
mento com Professor de Apoio
Pedagógico, quando for o
caso”. (Romulo Grigoli)

KAEFER ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 01.646.075/00001-07
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

Conforme previsto no Art. 124 da Lei 6404/1976, convocamos
os acionistas da Companhia a reunirem-se em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária em sua sede localizada na Rodovia BR 467 –
KM 03, s/nº em Cascavel-PR, a realizar-se às 10:00 horas do dia 16
de junho de 2014, para deliberarem sobre a ORDEM DO DIA – Em
Assembleia Geral Ordinária: 1)  Aprovação do Relatório Anual da
Diretoria, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações
do Resultado do Exercício, Demonstrações de Fluxo de Caixa, De-
monstrações das Reservas da retenção dos Lucros  e Demonstra-
ção da Mutação do Patrimônio Liquido. 2) Destinação dos Resulta-
dos; 3) Eleição da Diretoria para o Biênio de 2014/2016. Em As-
sembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberação sobre investimen-
tos da empresa em outras companhias; 2) Homologação de trans-
ferência de ações, no quadro de acionisas; 3) Outros assuntos de
interesse da companhia.

Cascavel/PR, 15 de Maio de 2014. A Diretoria.

N

Defensoria cobra
responsabilidades
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EM BUSCA DE PROTEÇÃO

“Todo pedófilo é covarde”
PERFIL

Um levantamento feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) apontou que por ano 530 mil pesso-
as são abusadas sexualmente no Brasil, sendo 70% delas crianças e adolescentes. O mais assustador que 50%
das vítimas têm menos de 13 anos e a maioria é menina. Nos casos de violência sexual contra as crianças, 32%

são amigos das vítimas, pessoas próximas e 24% são os próprios pais ou padrastos. Estes foram alguns dados que
incentivaram o início da campanha Todos contra a Pedofilia no País que vergonhosamente ainda é conhecido como o

‘paraíso do turismo sexual’. O alerta para o combate recorre, neste momento, sobre a Copa do Mundo de Futebol
que inicia em menos de um mês.

Carlos José Silva Forte é promotor de
Justiça da Vara da Criança e Adolescente de
Divinópolis/MG. O promotor é o idealizador
do movimento da Semana Todos Contra a
Pedofilia. Formado em Letras e Direito, é
especialista em Direito Penal. Há 23 anos
atua na defesa da criança do adolescente e
esteve em Cascavel nesta semana, onde fez a
abertura da semana na cidade.

Hoje: Quando surgiu a ideia e o que motivou
a criar a Semana Todos Contra a Pedofilia?

Carlos José Silva Forte: É um movimen-
to que vem desde a CPI da Pedofilia (Comis-
são Parlamentar de Inquérito) do Senado Fe-
deral em 2008. Ela durou de abril daquele ano
até setembro de 2010. Na época formou-se
um apoio técnico para ajudar nos trabalhos,
então convidaram algumas pessoas e eu re-
cebi o convite. Todos os participantes eram
advogados, promotores e juízes de vários es-
tados. A CPI iria durar de três a seis meses,
mas se estendeu por quase três anos e foi
considerada a mais longa da história do Bra-
sil. Foi então que surgiu a ideia do movimento
‘Todos Contra a Pedofilia’.

Hoje: Esse foi o início?

Doutor Carlos: Iniciaram palestras e de-
pois do término da CPI eu continuei. Criamos
uma cartilha que falava sobre o crime da Pe-
dofilia e distribuímos inicialmente no Senado.
Já houve versões mais atualizadas, hoje é dis-
tribuída em todo o País e também está
disponível na internet.

Hoje: Geralmente os pedó-
filos foram vítimas de abuso se-
xual ou são pessoas doentes?

Doutor Carlos: Pedófilo
no sentido clínico, ou seja,
aquele sujeito portador de
uma parafilia chamada
pedofilia, ele não é
considerado um
doente mental,

ele sabe o que está fazendo. A pessoa tem
uma preferência sexual não ortodoxia, a pa-
rafilia é isso. Nós temos crimes de abuso se-
xual, por exemplo, estupro de uma criança é
um crime. Exploração sexual, ou seja, sub-
meter uma criança ou adolescente a prosti-
tuição ou vender pornografia infantil também
são considerados crimes. Então uma pessoa
que estupra uma criança é considerada cri-
minosa pedófila e também é uma portadora
da parafilia porque precisou ter relação com
a criança para estuprá-la.

Hoje: E quanto à pornografia?
Doutor Carlos: Quem vende pornografia

infantil é considerado um criminoso pedófilo
que praticou um crime, mas não é um pedófi-
lo no sentido clínico, porque para vender por-
nografia não precisa gostar do ato sexual. É
como se um traficante de drogas que não usa
o produto. A grande maioria que pratica os cri-
mes não é doente mental.

Agora esse mito que a pessoa sofreu violên-
cia sexual na infância, não existe comprovação
científica. São poucos os casos existentes.

Hoje: Quais características parta identifi-
car um pedófilo?

Doutor Carlos: Pode ser uma pes-
soa rica, pode ser uma pessoa pobre,
pode ter estudado muito, pode não ter
estudo, pode ser tio, padrinho, amigo,
pode ser qualquer pessoa. O que há
de comum entre todos os pedófilos é
que todos são covardes, porque gos-
tam de estar com uma criança tendo
aquela relação onde ele é o mais forte,
o mais inteligente, o mais experiente,

ele tem e sente a reação de poder.

Hoje: As vítimas indicam que es-
tão sendo abusadas?

Doutor Carlos: As crianças
e adolescentes vítimas de pe-
dofilia sempre revelam, mas
dificilmente vão falar. Elas

não falam por vergonha ou por medo, elas não
falam devido a certo respeito pelo abusador,
as vezes pode ser o pai, ou outra pessoa bem
próxima da família. Algumas demonstram por
desenhos, por atitudes, então pode aparecer
uma mudança de comportamento brusca ou
um comportamento sexual precoce são os
sintomas comuns a traumas psicológicos. Já
os sintomas físicos são evidentes, ferimentos
na área genital, por exemplo.

Hoje: Quando o abusador é o pai ou pa-
drasto é mais difícil identificar?

Doutor Carlos: Com certeza é muito mais
difícil porque interferem muitos fatores como,
por exemplo, em uma família pobre mais hu-
milde a mãe muitas vezes se omite. Ela acaba
pensando no sustento da família e evita em
muitos casos do marido ser preso. Outro fator
é a própria criança ter que assumir em uma
idade muito nova a responsabilidade de colo-
car o pai na cadeia. As vezes a criança não
revela porque não tem conhecimento do que
está realmente acontecendo.

Hoje: o senhor acompanhou algum caso
que possa nos relatar?

Doutor Carlos: Tive recentemente um
caso de uma menina de 7 anos que era sub-
metida diariamente a fazer sexo oral no pai, ela
nos contou com muita naturalidade, como se
aquele ato forçado fosse normal, já que o abu-
sador ensinou à garotinha que toda filha fazia
aquilo como forma de carinho ao pai. Quando
é praticado por uma pessoa próxima ou pelo
próprio pai é mais grave ainda, porque a pes-
soa que deveria dar proteção, de defender é
um agressor que te destrói, ou seja, quem está
mais próximo te fere de forma mais profunda.

Hoje: Geralmente a vítima consegue su-
perar o trauma?

Doutor Carlos: Uns superam, outros não,
vai depender da intensidade do trauma de-
pende da própria pessoa. Algumas pessoas
são mais fortes por natureza, outras são mais
fracas emocionalmente e outras mais frágeis.
Então depende de vários fatores que são per-
sonalistas, mas de qualquer forma são seque-
las, mesmo quem supera vai ter uma lembran-
ça péssima. Estamos falando de traumas psi-
cológicos, também há traumas físicos que não
são superados, há casos em que a menina
não pode ser mãe porque sofreu um estupro
muito pequena e teve destruição dos órgãos
internos, mas há vítimas que conseguiram su-
perar e levam uma vida normal e até usam
esse trauma para ajudar outras pessoas.

Hoje: É muito difícil prender o abusador?

Doutor Carlos: Vai depender das provas,
devemos sempre falar deste assunto, não ape-
nas durante a semana do movimento. Sem a
colaboração das pessoas a gente não con-
segue. Os crimes de pedofilia são muitos, são
dezenas e para condenar alguém precisa de
provas. Prova física nem sempre existe, há
muitos abusos que não deixam a marca físi-
ca. Mesmo em estupro onde há penetração
pode não deixar marca. Submeter uma cri-
ança a sexo oral, que marca física isso vai
deixar? Após o ato pode até haver, mas depois
do ocorrido é difícil.

Também há muitos pedófilos que gostam
de usar crianças para assistir uma relação se-
xual. Precisamos muito da palavra da vítima de
exames psicológicos realizados na criança e
provas de pessoas que estão em sua volta. Não
existe a palavra pedofilia no código penal, o
crime pedofilia é conceito doutrinado e é usa-
do em jurisprudência, são vários crimes alguns
estão no código penal outros no ECA [Estatuto
da Criança e Adolescente] que são chamados
de crime de pedofilia que são crimes sexuais
cujo a vítima é criança ou adolescente. A pena
pode variar de dois anos até 30 anos, no caso
de um estupro seguido de morte.

Hoje: Quanto às estatísticas crescentes,
há mais casos ou se está denunciando mais?

Doutor Carlos: As estatísticas são muito
falhas. Não temos uma estatística hoje no País
com fundamento cientifico. O que considera
abuso sexual? Uns consideram uma coisa, ou-
tros consideram outra. O que está acontecen-
do é que as pessoas estão mais conscientes,
acho que não ocorrem mais casos, os casos
são mais revelados, graças aos movimentos
realizados. Viajo muito e enxergo isso.

Hoje: Com a Copa do Mundo no Brasil, os
casos de exploração tendem a aumentar?

Doutor Carlos: Um belo exemplo vem de
Porto Alegre, visitei recentemente a cidade e
eles estão com a campanha Todos Contra a
Pedofilia na Copa do Mundo. Mas tenho certe-
za que no Brasil como um todo vai aumentar,
vamos receber milhares de turistas de todas as
partes do mundo.  Infelizmente o País é vendi-
do lá fora como um paraíso sexual, inclusive
na divulgação do turismo de pedofilia. Tivemos
acesso pelo FBI [Federal Bureau of Investigati-
on], Agência Federal de Investigação america-
na, durante um curso que eu fiz na CPI da Pe-
dofilia. Eles mostram a questão da Tailândia
que tem uma tradição triste de turismo sexual
infantil e mostraram que o Brasil também tem a
Ilha de Marajós, por exemplo, já foi ‘vendida’
como paraíso do sexo com direito a relação
sexual com índias. É triste, mas é a realidade.

Entrevista de Eliane Alexandrino
Foto de Aílton Santos

A CAMPANHA
A Semana Todos Contra a Pedofilia encerra neste domingo. No sábado os
organizadores participam da Marcha para Jesus às 14h com saída da Catedral até a
Prefeitura. No domingo a tradicional caminhada ocorrerá a partir das 9h com saída
da Praça do Migrante até a Catedral.
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UNIFORMES ESCOLARES
A Secretaria de Educação recebeu, nesta sexta mais uma parte dos uniformes escolares. Esta foi a
primeira remessa de tênis, são 9,6 mil pares, de um total de 28 mil. Até o fim da próxima semana, a
Semed deverá receber a totalidade dos kits de roupas e tênis.

ue Cascavel é uma das
cidades com um dos mai-
ores números de acolhi-

mentos de crianças e adoles-
centes, é inegável. Que isso
é positivo quando se pensa
que na cidade não existem cri-
anças nas ruas, também.
Mas o alto número de acolhi-
mentos quando pensado nos
motivos que levam a esse
ato, a reflexão é preocupan-
te. Isso tem indicado que os
pais e responsáveis, aqueles
que teoricamente deveriam
proteger seus filhos, estão
cada dia mais, negligentes.

A causa, muitas vezes, é
a falta de uma estrutura ofe-
recida e não se fala aqui da
estrutura financeira, pois
isso não é motivo para uma
criança ser retirada de seus
pais, mas da rede de prote-
ção social que deveria ser
oferecida pelo governo.

Em Cascavel, por exem-
plo, existe um déficit bastan-

INFÂNCIA  GOVERNO NÃO OFERECE ESTRUTURA PARA EVITAR NEGLIGÊNCIA

Alto número de acolhimentos
representa falha no sistema

te elevado de vagas nos Cen-
tros Municipais de Educação
Infantil. Na saúde, a UPA Pe-
diátrica vive superlotada e
encontrar especialistas na
rede par ticular é bastante
complicada, no setor públi-
co de saúde então, esta com-
plicação é ainda maior.

Para o defensor público em
Cascavel, Marcelo Lucena Di-
niz, que atua diariamente em
casos ligados à criança e ado-
lescente, a ideia principal da
Defensoria é fazer com que
todas as possibilidades de
medidas protetivas sejam es-
gotadas para que, só não ha-
vendo mais nenhuma outra
chance, a criança seja tirada
de sua família. “Se no primei-
ro contato com o menor ele já
for acolhido, a rede de prote-
ção a ele falhou. Para evitar
que isso ocorra, é necessário
investir cada vez mais em pro-
gramas de assistência famili-
ar”. (Tissiane Merlak)

Exemplos
Dentre os exemplos citados pelo defensor estão os pais
que precisam trabalhar, não têm oportunidade de deixar

seus filhos em escolas em tempo integral e acabam
deixando as crianças um período do dia em casa. “Pela lei,

são casos de negligência, de abandono de incapaz. Mas
como um pai vai poder trabalhar, dar o sustento aos seus

filhos, se não tem onde deixá-los?”.
Outro ponto destacado pelo defensor é a estrutura dos

conselhos tutelares, não só em Cascavel, mas em grande
parte dos municípios. “Não questiono a dedicação que

esses profissionais têm. São pessoas que trabalham 24
horas pensando no bem-estar da criança, mas com certeza

seria necessária uma equipe técnica para os
atendimentos, formada por psicólogo, pedagogo,

assistente social”.
Neste momento há 220 crianças e adolescentes

abrigados na cidade. (TM)

ALERTA

Evitar
acolhimentos

pode trazer riscos
Questionado a respeito

da possibilidade de os pais
que são denunciados por

maus tratos e que não têm
os filhos retirados do conví-
vio praticarem algum ato

extremo como o do menino
Bernardo, no Rio Grande do

Sul, o defensor diz que o
risco mora em qualquer

casa. “Deixar as crianças
que podem estar sofrendo
algum tipo de ameaça com

os pais é um risco, mas
esse risco toda criança tem.
Hoje o pai e a mãe podem

estar bem, amanhã
não se sabe”.

Segundo ele, só é neces-
sário tirar uma criança da

família caso ocorra uma real
situação de risco. “São
casos de abuso sexual,

violência doméstica grave, ou
quando a criança passa por
algum problema mais sério”.

(Tissiane Merlak)

O último balanço da Con-
ta Trânsito da Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), corres-
pondente ao mês de abril, di-
vulgado nesta sexta-feira por
meio do Diário Oficial do Mu-
nicípio, apontou aumento de
54% na arrecadação com mul-
tas (no período em 2013 fo-
ram R$ 490.639,88, já em
2014 foram R$ 754.764,89).

No geral, o saldo da conta
ficou positivo em 7% (a compa-
nhia arrecadou R$ 990.333,73
e gastou R$ 923.368,90). No
mesmo período do ano passa-

CETTRANS

Arrecadação de
multas cresce 54%

do o balanço da Cettrans teve
um déficit de R$ 60 mil. Agora
o superávit foi de R$ 66 mil.

Segundo o presidente da
Cettrans, Paulo Gorski, o nú-
mero de multas diminuiu nes-
te ano, o que aumentou fo-
ram os valores. “Nós ficamos
sete anos sem reajustes no
EstaR, o que certamente in-
fluenciou para este cresci-
mento em reais, pois se com-
pararmos apenas os autos
de infração, abril de 2013 re-
gistrou 14.084 e 2014 regis-
trou apenas 9.520”, comen-
ta. (Larissa Ludwig)

No município existem dois
tipos de acolhimento: em abri-
gos ou por meio do Programa

PARA SE PENSAR

Número de abrigados chega a 220 na cidade
Família Acolhedora. Segundo a
Secretaria de Assistência So-
cial, hoje 220 crianças não
estão com suas famílias.

Para a secretária de As-
sistência Social, Susana
Medeiros, a situação é

preocupante. “Quando
recebemos uma denún-
cia a primeira ação, em
um caso grave, é aco-
lher a criança. Depois
um equipe formada
por assistente social,

pedagogo, psicólogo, conver-
sa com a família para ver o
que realmente está aconte-
cendo”. Ela ressaltou os
atendimentos que são ofere-
cidos pelo CREAS (Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social), que so-
mente este ano atendeu 635
crianças e adolescentes.

Segundo dados da secreta-
ria, até ontem, 22 crianças
estavam acolhidas no Lar dos
Bebês; 33 no Recanto da Cri-
ança; 11 adolescentes na Uni-
dade de Acolhimento Instituci-
onal, sendo nove no masculi-
no e dois no feminino e 154
pelo Programa Família Acolhe-
dora.  (Tissiane Merlak)

Para o defensor, acolhimentos
são positivos por não haver
crianças nas ruas
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GLOBOSUINOS AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº 02.489.004/00001-00
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS
Conforme previsto no Art. 24 da Lei 6404/1976, convocamos

os acionistas da Companhia a reunirem-se em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária em sua sede localizada na Rodovia BR
467 – KM 03, s/nº em Cascavel-PR, a realizar-se às 10:00 horas
do dia 30 junho de 2014, para deliberarem sobre a ORDEM DO DIA
– Em Assembleia Geral Ordinária  1)  Aprovação do Relatório
Anual da Diretoria, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demons-
trações do Resultado do Exercício,  Demonstrações de Fluxo de
Caixa,  Demonstrações das Reservas de retenção de Lucros e
Demonstração da Mutação do Patrimônio Liquido. 2) Destinação
dos Lucros a disposição da Assembleia; 3) Eleição da Diretoria
para o Biênio de 2014/2016. Em Assembleia Geral Extraordiná-
ria: 1)Homologação de transferência de ações no quadro de acio-
nistas; 3) Outros assuntos de interesse da companhia.

Cascavel/PR, 15 de Maio de 2014. A Diretoria.

s últimas parciais da va-
cinação contra a gripe fo-
ram divulgadas na última

sexta-feira pela Secretaria de
Saúde de Cascavel. Foram va-
cinados 65% da população de
risco, de 89.554 pessoas,
58.632 buscaram imunização.
A campanha estava prevista
para encerrar no dia 9 deste
mês, mas teve que ser prorro-
gada, pois a cidade não atin-
giu o mínimo de 80% estipula-
do pelo Ministério da Saúde.
A vacina está disponível em
todas as UBSs (Unidades Bá-
sicas de Saúde) de Cascavel.

O grupo que mais se vaci-
nou até o momento é o das
puérperas – mulheres com até
45 dias após o parto – que
atingiu 96% da meta (de 539,
519 mulheres tomaram a
dose). Em segundo lugar está
o grupo dos idosos, que até o

INFLUENZA A   A VACINA ESTÁ DISPONÍVEL EM TODAS AS UBSs DE CASCAVEL

Parciais registram
65% de vacinados

O Dia da Bandeira Haitia-
na é comemorado neste do-
mingo. Em Cascavel muitos
imigrantes fizeram do municí-
pio seu novo lar e por isso fa-
rão uma homenagem ao país
de origem neste domingo em
forma de caminhada.

Aproximadamente 90 haiti-
anos irão participar do evento
que terá saída na Câmara Mu-
nicipal de Cascavel às 10h,

MELHORIAS

Município
gastará R$ 161
mil com praças

e parques
O Município de Cascavel

vai gastar R$161 mil com
reformas de praças, parques,

jardins e para recuperação
de nascentes na cidade.
Segundo a Secretaria de

Planejamento as reformas
devem começar já no início

do próximo mês e será dada
preferência a locais
mais deteriorados.

Entre os objetos descritos
na licitação estão: tinta,
pregos, grama sintética,

pincéis, rolos para pintura,
areia, pedras, cimento,

tijolos, madeiras e lonas.
Ao todo foram três licita-

ções distintas, uma no valor
de R$ 53,7 mil, na qual a

empresa vencedora foi a L.F
Alves e Cia Ltda. A outra

custou R$ 71,9 mil que teve
como vencedora a empresa

José Roberto Guilherme
Materiais para Construção.

Por fim uma licitação no valor
de R$ 35,9 mil, na qual a
vencedora foi à empresa
Souza Construções Civis

Ltda. (Larissa Ludwig)

momento atingiu 85% da meta
(de 26.269 pessoas, 22.558
se vacinaram). Já em terceiro
lugar está o grupo das crianças
com 71% (de 18.366, 13.216
tomaram a vacina).

O grupo que menos procu-

A

DIA DA BANDEIRA

Haitianos realizam ato e
caminhada neste domingo

com destino à Catedral Nos-
sa Senhora Aparecida.

Um dos coordenadores do
evento e representante do gru-
po em Cascavel, Marcelin Ge-
ffrard, comenta que todos cami-
nharão com bandeiras do Haiti,
de Cascavel e do Brasil. “É uma
homenagem ao nosso país, po-
rém o Brasil nos recebeu muito
bem, assim como o município
de Cascavel”. (Larissa Ludwig)

rou pela dose foram os pro-
fissionais da saúde que têm
contato direto com o vírus,
eles atingiram apenas 34% da
meta (de 15.113 trabalhado-
res, apenas 5.262 se vacina-
ram). (Larissa Ludwig)
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 O grupo dos
idosos
atingiu 85%
da meta de
vacinação
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Bom-dia!!
Neste sábado é o Dia Mundial da Sociedade da Informação e
também o Dia Internacional da Hipertensão. Um dia tem
tudo a ver com o outro, pois dependendo da notícia que a
gente dá, a pressão do cidadão vai ás alturas!!!

Bola murcha
Vejo o presidente da Fifa
tendo ousadia de dizer que
nós brasileiros precisamos
trabalhar mais para melhorar
o País. Justo ele que vive a
custa de todos os países do
mundo, nem deve saber o
que é trabalho!!!

Bolo maior
O deputado federal Alfredo
Kaefer (PSDB) há anos luta
com sua PEC 406 para
aumentar o Fundo de
Participação dos
Municípios em 2%. Nesta
terça-feira o ministro
Mantega se reúne com
prefeitos para dar mais um
passo no longo caminho
burocrático. É uma ótima
notícia!!!

Estamos num...
...tempo que matar um leão
por dia é fácil, o duro mesmo
é conseguir se livrar do fiscal
do Ibama  que já quer te
prender!!!

Saiba que...
...a depressão das segundas-
feiras pode ser facilmente
evitada se você trabalhar sete
dias por semana!!

Simpatia para...
... prender seu amor para
sempre. Coloque meio quilo
de cocaína na mochila dele,
quando for viajar, e ligue
para o número 190. Não
tem erro!

No ar
O programa de rádio era tão
ruim que, no final, o locutor
dizia: Agradecemos a atenção
dispersada!

Lançada a...
...campanha sobre pedofilia com o tema “Abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, um crime é praticar. O
outro, não denunciar”. Então sempre que souber de alguma
coisa não titubeie e denuncie!!!

Saudade do...
...tempo que os jovens iam a matinê das duas no cinema uma
hora antes para poderem trocar os gibis para lerem coisa
nova durante a semana!!

Cartucho histórico
Em 17 de maio de 1990 a
Assembleia Geral da
Organização Mundial de
Saúde retirou a
homossexualidade da sua
lista de doenças mentais!!

Só risos
No manicômio, o psiquiatra pergunta ao interno: “O senhor
costuma ter muitos sonhos?”. Responde o doido: “Sim doutor,
eu sonho”. O médico então pergunta: “E qual é o sonho?”.
Resposta: “Ah, doutor, eu sempre sonho que sou o maior
goleiro do mundo. Pego todas! Não passa nada!”. Daí o
médico: “Mas o senhor nunca sonha, com mulheres?”.
Resposta final: “Tá louco doutor. Para me distrair e deixar
passar um gol?”!

Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna é você saber que
a raiva é aquele negócio que
faz a boca ser mais rápida do
que a inteligência!!!

Encerrando
Um ótimo fim de semana
para todos!!!!

Na mesa
Este fim de semana a gente
espera que você dê um
tempinho a sua avareza e vá
ao Filé & Cia degustar um filé
mignon a parmegiana. Espero
você com sua família!

DIVULGAÇÃO

Colégio 14 de Novem-
bro recebeu nesta sex-
ta-feira equipamentos

para iniciar a instalação
de uma radioescola.

Microfones, mesa de som,
teclados, entre outros apare-
lhos retidos pela Receita Fe-
deral, avaliados em aproxima-
damente R$ 10 mil, foram re-
passados ao NRE (Núcleo Re-
gional de Educação) de Casca-
vel que oficializou a entrega.

De acordo com a diretora
do colégio, Maribel Scarpari,
serão necessários outros in-
vestimentos para que o pro-
jeto comece a funcionar.
“Essa foi apenas a primeira
etapa. Elaboramos esse pro-
jeto por meio do ProEMI [Pro-
grama Ensino Médio Inovador]
e conseguimos a aprovação
do NRE, agora esperamos o
repasse de R$ 60 mil, que
será feito em duas parcelas,

RADIOESCOLA   PARA CONCLUIR PROJETO DIREÇÃO AINDA ESPERA R$ 30 MIL DO GOVERNO FEDERAL

Colégio recebe equipamentos
para iniciar instalação

pelo governo federal”, afirma.
A previsão é de que a rádio

fique pronta até o fim do ano.
Enquanto isso, um cronogra-
ma de aulas deverá ser segui-
do para preparar os alunos.
“Já trabalhamos no primeiro
trimestre a questão do consu-
mismo. Vamos dar continuida-
de ao ensino da linguagem e
das relações humanas e ou-
tras disciplinas como Geogra-
fia, História e Sociologia”, ex-
plica ao lembrar que visitas em
faculdades que oferecem cur-
sos de comunicação e em rádi-
os na cidade também serão
programadas.

O chefe do NRE, Vander Pi-
aia, comenta que outros colé-
gios de Cascavel também fo-
ram atendidos. “Já fizemos a
entrega de equipamentos ao
Colégio Eleodoro e para um de
Boa Vista da Aparecida. É im-
portante que a direção nos

apresente um projeto e assim,
buscamos parceria para que
ele possa ser implantado. A
radioescola é um deles para
ampliar as ações do colégio e
beneficiar a comunidade”.

EXPECTATIVA
O estudante do 2º ano do

Ensino Médio, José Fernando
Souza, já faz planos para co-
mandar um programa. “Como
a maioria dos alunos gosta de

músicas, penso que seria in-
teressante um programa vol-
tado especialmente aos jo-
vens”, comenta. Ele diz ainda
que a aproximação ao rádio,
pode até ajudar na carreira
profissional. “Se gostar des-
sa experiência, vou escolher
uma curso superior para se-
guir esse trabalho”.

O colega de turma, Joinei
Junior Schimidt, concorda
com uma programação musi-
cal, mas acredita que a radio-
escola pode trazer mais bene-
fícios à comunidade. “Achei
muito legal a ideia. É um es-
paço que temos para divulgar
as coisas boas do colégio e
levar mais informação para a
população”. (Romulo Grigoli)

Equipamentos foram repassados por
representantes do NRE

O

LORENA MANARIN
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elhorar todo o tempo,
o tempo todo, e dessa
forma atingir índices

cada vez maiores de confian-
ça e satisfação de seus cola-
boradores, o que acaba geran-
do resultados positivos no de-
senvolvimento dos seus negó-
cios, a partir da adoção de
uma política de valorização do
ser humano e da capacidade
de cada talento que compõe
o seu quadro funcional. É com
esta visão que a Construtora
Saraiva de Rezende, de Cas-
cavel, vem conquistando prê-
mios significativos, como a
39ª colocação entre as 50
Melhores Empresas para se
Trabalhar na América Latina,
na categoria de corporações
com 50 a 500 colaboradores.
O prêmio foi entregue pelo ins-
tituto “Great Place To Work”,
ao proprietário da construto-
ra cascavelense, empresário
Jadir Saraiva de Rezende, em
Miami, nos Estados Unidos,
e o feito colocou a empresa
literalmente no mapa do con-
tinente corporativo latino
americano, e coroou seus es-
forços em manter um clima or-
ganizacional saudável entre
seus colaboradores.

De acordo com o “Great
Place To Work”, que já havia
premiado a Construtora Sarai-
va de Rezende na etapa naci-
onal da pesquisa, novas aná-
lises feitas pelo instituto re-
velam que a maioria dos paí-

INFORME PUBLICITÁRIO

ses da América Latina, dentre
os quais o Brasil, está obser-
vando que suas melhores em-
presas têm aumentado os ní-
veis de confiança de seus em-
pregados nos últimos anos,
caso da Saraiva de Rezende,
que de tempos em tempos tem
galgado novos postos em pes-
quisas dessa natureza. O “Gre-
at Place To Work” realiza pes-
quisas sobre as característi-
cas dos locais considerados
como excelentes ambientes de
trabalho há mais de 25 anos,
o que eleva a conquista da
construtora, pela seriedade do
instituto internacional de ava-
liação corporativa. A pontuação
que as empresas obtêm resul-
ta de uma série de respostas
a questionamentos feitos pelo
instituto junto aos colaborado-
res das empresas avaliadas,
sobre práticas e políticas vigen-
tes em cada corporação. Nes-
se Contexto, a Saraiva de Re-
zende, se comparado seu de-
sempenho com as demais
empresas brasileiras na avali-
ação em nível de América Lati-
na, figura como a 16ª empre-
sa, e num comparativo com as
demais organizações da sua
categoria, no continente latino,
obteve a 39ª posição.

Na opinião do empresário
Jadir de Rezende, o pilar funda-
mental de uma grande corpo-
ração é ser um lugar de traba-
lho que gere confiança entre
seus profissionais. “Esse é o

compensador”, assinala Jadir.
Criar ambientes de trabalho

atrativos resulta em diversos
benefícios, como por exemplo,
evitar a rotatividade dos profis-
sionais de uma empresa, pro-
porcionando um clima organiza-
cional saudável e com os me-
lhores índices de aproveitamen-
to em todas as áreas que inte-
gram o negócio. “Isso sem falar
que essa política retém talen-
tos e favorece investimentos na
evolução profissional de todos,
com a devida qualificação pro-
fissional”, ressalta Jadir Sarai-

Construtora está entre as melhores
da América Latina para se trabalhar

SARAIVA DE REZENDE   PRÊMIO FOI ENTREGUE EM MIAMI, EUA

M ingrediente principal para o êxi-
to em seus negócios”, frisa
Jadir. E é exatamente nessa li-
nha que sua empresa procura
atuar, com níveis cada vez mais
altos na evolução da confiança
de seus mais de 220 colabo-
radores. “De fato, precisamos
adotar uma cultura positiva em
nossos ambientes de trabalho,
o que gera uma maior satisfa-
ção pessoal de nossos qua-
dros e a realização de melho-
res negócios, frutos de uma
equipe satisfeita e motivada,
que confia na empresa onde
trabalha”, ressalta ele. Pesso-
almente, Jadir tem feito empe-
nhos, também, para difundir
ações que fortaleçam a educa-
ção nos primeiros anos de
vida. Para tanto, vem divulgan-
do as ações da Anaei, Associa-
ção Nacional de Apoio a Edu-
cação Infantil. “Nesse sentido,
devemos nos conscientizar de
que investir na Educação Infan-
til é o melhor remédio para
muitos males sociais”, defen-
de o empresário.

Ainda sobre a recente con-
quista da Saraiva de Rezende,
Jadir destaca que uma cultura
positiva dentro da empresa
também contribui com a socie-
dade, a partir das famílias dos
seus colaboradores. “Esse é
um desafio que exige esforços
permanentes para que se ins-
tale esta cultura do bom relaci-
onamento e da confiança den-
tro das empresas, mas é algo

va de Rezende. E o empresá-
rio fala com propriedade, em
frente aos seus vários prêmi-
os, frutos exatamente de uma
política que tem gerado confi-
ança de sua equipe. Se conti-
nuar seguindo esse ritmo de
conquistas, logo a Construto-
ra Saraiva de Rezende, que
executa projetos com amplos
espaços para seus clientes,
terá que se preocupar em am-
pliar o espaço da sala do
empresário, cada vez menor
para acomodar tantos prê-
mios. (Cesar da Luz)

Jadir de Rezende: ter a
confiança da sua equipe
de profissionais é o
ingrediente principal
para o êxito dos
negócios da empresa

 CESAR DA LUZ

Os servidores da Justiça se
reuniram nesta sexta-feira com
representantes do Tribunal de
Justiça em Curitiba, a fim de
decidir se a classe entraria em
greve. Na última semana os pro-
fissionais fizeram uma mobiliza-
ção nacional a fim de reivindi-
car alguns direitos, como melho-
res condições de trabalho, con-
tratação de mais funcionários e
equiparação dos salários entre
as varas de 1º e 2º grau.

Segundo o diretor do Sindi-
jusPR (Sindicato dos Servido-
res do Poder Judiciário do Es-
tado do Paraná), Itacir Antunes

SERVIDORES DA JUSTIÇA

Categoria não aceita proposta
de equiparação salarial

dos Santos, o Tribunal de Jus-
tiça ofertou um reajuste sala-
rial de apenas 5%, na qual os
servidores não aceitaram. “Fi-
cou decidido que vamos pro-
tocolar uma nova proposta
pedindo 11%, pois a vara de
1º grau está defasada em
22%. Quanto à  greve, por en-
quanto, decidimos não iniciar,
já que o tribunal está aberto
para negociações”, comenta.

No dia 26 deste mês uma
nova mobilização está marcada
em frente ao Tribunal de Justiça
em Curitiba com servidores de
todo o Paraná. (Larissa Ludwig)



Cascavel, 17 e 18 de maio de 2014 www.jhoje.com.br 11LOCAL

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

COLUNA

Aeroporto de Cascavel
A AMIC como entidade que congrega empresários da

região Oeste do Paraná não pode deixar de manifestar o
seu descontentamento com a suspensão dos voos, a

que pese questão do tempo.
A vida não para e os negócios não podem sofrer sazona-
lidades causadas pelas estações do ano com respeito
a partidas e chegadas de aeronaves na cidade, princi-
palmente no momento em que a Secretaria de Aviação
do Governo Federal autorizou a ampliação do terminal.

“Esperamos que soluções sejam tomadas. Nosso aeropor-
to precisa funcionar regularmente. Acredito que as autori-
dades competentes tomarão as devidas precauções”,
salienta o presidente da AMIC Jorge Luiz dos Santos.

AMIC no XI Encontro de MPES em Vitória
Nesta semana o presidente da AMIC, Jorge Luiz dos

Santos, esteve em Vitória/ES no XI Encontro Nacional
da micro e pequena empresa.

Jorge apresentou os serviços e as ações da AMIC para
líderes de mais de vinte estados brasileiros. O convênio de

saúde e a assessoria jurídica da entidade ganharam
destaque. A AMIC tem uma ampla rede credenciada em
hospitais, clínicas e laboratórios. O diferencial para o

associado é que o convênio pode ser utilizado pelo empre-
sário, seus familiares, colaboradores e dependentes.
O departamento jurídico permite aos associados a

formalização, encaminhamento e acompanhamento de
processos jurídicos ao Fórum da Comarca de Cascavel,

por meio do convênio com o Juizado Especial Cível.

AMIC apoia campanha “Todos Contra a Pedofilia”
A AMIC apoia a campanha “Todos contra a pedofilia” e
convida a todos para participar das atividades de cons-
cientização. Neste sábado haverá a Marcha para Jesus,

às 14h, com saída da Catedral até a Prefeitura. No
domingo às 9h haverá caminhada da Praça do Migrante
até a Catedral. Vista-se de preto e apoie esta causa.

Jantar Baile – 30 anos AMIC
Vivemos um momento de festa. Neste ano, a AMIC

completa 30 anos de fundação e convida os associados
a comemorarem conosco.  No dia 30 de maio a AMIC
realiza um jantar e baile na associação Coopavel, a
partir das 20h. O valor do convite é de R$ 50,00 por
pessoa, com animação de Andrade e Grupo Magia.

Garanta seu ingresso. Para mais informações entre em
contato pelo telefone: 3036-5636.

 Jorge com João Garcia, da Fampepar (Federação das Associações de Micro e
Pequenas Empresas), durante intervalo do encontro

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Cascavel
deverá pagar mais de R$
4 milhões para a aquisi-

ção de equipamentos eletrôni-
cos e eletrodomésticos.

De acordo com pregão ele-
trônico publicado nesta sex-
ta-feira pelo Órgão Oficial do
Município, sete empresas
venceram o certame, que to-
taliza R$ 4.740.260,90,
aberto para atender esco-
las municipais, Cmeis (Cen-
tros Municipais de Educa-
ção Infantil), e unidades da

A tecnologia se tornou uma
importante aliada no atendi-
mento educacional da Apae (As-
sociação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) de Cascavel,
onde estudam quase 500 alu-
nos. A escola, conveniada com
o Governo do Estado, implan-
tou o projeto Comunicação Al-
ternativa, com uso de tablets e
de um software especial para
trabalhar a comunicação com
alunos que têm dificuldades e
limitações na linguagem.

Com os novos recursos, a
equipe multiprofissional da
Apae incentiva o aluno a se
comunicar e a demonstrar o
que ele quer fazer, o que quer
comer e a expressar os sen-
timentos. “Isso melhora a au-
toconfiança, a autoestima e
a independência do aluno,
pois muitas vezes, na inten-
ção de facilitar a vida do alu-
no com deficiência, o adulto
tira a possibilidade de esco-
lhas da criança, fazendo por
ela a seleção que acha ne-
cessária”, diz a psicóloga
Eveline Mara Schreiner.

O projeto é bem aceito
pela equipe da Apae e tam-
bém pelos pais dos alunos.
“Alguns pais já compraram
tablets e o programa para uti-
lizá-lo em casa com os filhos
porque eles perceberam a fa-
cilidade que a tecnologia pro-
porciona na comunicação e
no desenvolvimento da crian-
ça”, conta a fonoaudióloga
Vanilza Sutana Braz Pinto.

A ideia de usar os disposi-
tivos foi de Vanilza e de Eveli-
ne durante um congresso em
Gramado, no Rio Grande do

AQUISIÇÃO MILIONÁRIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO
ESPECIFICOU  UTILIDADE DE ELETRÔNICOS E OS SEUS DESTINOS

Equipamentos custarão
mais de R$ 4 milhões

Secretaria de Educação
pelo período de um ano.

A empresa LLV Comercial
cumprirá com 14 itens pre-
vistos cujo valor máximo
proposto é de R$ 1.522.045,00,
o maior apresentado na disputa.
Na sequência consta como ven-
cedora de 12 itens, a empresa
RC Bueno Licitações, que de-
verá receber R$ 890.172,90.

De acordo com o pregão,
os lotes 11 e 37 foram julga-
dos fracassados. Os lotes 06,
45 e 47 não atraíram empre-

A sas para a concorrência.
A reportagem encaminhou

email para o secretário de Edu-
cação, Valdecir Nath, para sa-
ber quais equipamentos serão
adquiridos e para complemen-
tação de quais locais serão
beneficiados. Também foi
questionado o motivo dos dois
lotes julgados fracassados e
o que previam os demais, jul-
gados como desertos. Até o
fechamento da edição não hou-
ve retorno para nenhum escla-
recimento. (Romulo Grigoli)

COM TECNOLOGIA

Uso de tablets na Apae facilita o aprendizado
Sul. Lá, elas conheceram o pro-
grama VOX 4ALL, que possibi-
lita a criação de mecanismos
de comunicação entre aluno e
professor por meio do tablet.

A Apae conta com 29 apa-
relhos, a maior parte adqui-
rida com verba do FIA (Fundo
Estadual para a Infância e
Adolescência), por meio de
projeto enviado ao Cedca
(Conselho Estadual dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente), ligado à Secretaria de

Estado da Família e Desen-
volvimento Social.

Antes do projeto Comunica-
ção Alternativa, a Apae usava
a forma individualizada de te-
rapias. “Tínhamos que con-
feccionar materiais, como a
pasta com imagens indicati-
vas do sistema de comunica-
ção por troca de figuras. Mas,
mesmo com o tablet, não
abandonamos os demais
métodos, que também são im-
portantes”, ressalta Vanilza.

Na manhã desta sexta-feira (16), o Centro de Reabilitação
Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná fez a
entrega de 40 cadeiras de rodas a pacientes do Sistema
Único de Saúde. Além de cadeiras motorizadas (bateria), o
SUS contemplou também a doação de cadeiras de banho
(reclinável, de alta propulsão e para crianças de até quatro
anos de idade) e cadeiras monobloco, que são para pessoas
mais ativas e acima de 90 quilos.

DIVULGAÇÃO
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CINE II

CINE I

(45) 3328-2509

SALA 1
Goodzilla / Ficção Científica / Dub / 3D /

 Quinta à Quarta-feira às 14h / 16:30

Goodzilla / Ficção Científica / Leg / 3D /
Quinta à Quarta-feira às 19h / 21:30

SALA 2
O Espetacular Homem Aranha / L / 2h

21min / Ação / 12 anos
Quinta à Quarta-feira às 13:30 / 16:10 / 18:50

/ 21:30

SALA 3
Alemão / Drama / 16 anos / 1h 49min

Quinta à Quarta-feira às 14:30 / 16:40 / 18:50

Copa de Elite / Comédia /14 anos
Quinta à Quarta-feira às 14:40 / 16:40

SALA 4
12 Anos de Escravidão / L /  14 anos

Quinta à Quarta-feira às 16:30 / 19h

Capitão América 2 – O Soldado Invernal
/ L / Aventura / 2h 8min

Quinta à Quarta-feira às 14h/ 21:30

Noé
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 16h15 e 21h15

O Espetacular
Homem-Aranha 2

A Ameaça de Electro

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 14h, 16h30, 19h

e 21h40

Rio 2
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 14h15 e 19h15

www.cinewestside.com.br

Mais de meio milhão de
fiéis devem se reunir
simultaneamente em 115
municípios paranaenses
neste sábado por conta da já
tradicional Marcha Para
Jesus, que este ano chega a
sua 21a edição no Estado e
7aem Cascavel. O tema de
2014 é a “Família, um
projeto de Deus”.

As igrejas evangélicas do
município, sob a
coordenação da Opevel
(Ordem dos Pastores
Evangélicos de Cascavel),
devem levar para as ruas da

Os clássicos da música
erudita e popular vão embalar
a noite deste sábado . A
Orquestra Sinfônica de
Cascavel sobe ao palco do
Centro Cultural Gilberto Mayer,
às 20h30, para o espetáculo
Noite Concertante,
apresentação que já é marca
registrada do grupo.

O som inigualável dos
instrumentos de cordas e o
marcante dos metais se
combinam na apresentação
desta noite. Composições dos
renomados Bach, Villa-lobos e
Carlos Gomes integram o
repertório da noite.

Conforme a maestrina
Giordana Galvan Lube, a
apresentação terá um
significado especial para os

Noite Concertante

cidade mais de dez mil
cristãos.  O objetivo da
marcha é expressar a fé dos
cristãos em Jesus e abençoar
a cidade com orações. Apesar
de o evento ser organizado
pelas igrejas evangélicas, ele
é aberto a públicos de todas
as religiões. “A intenção é
orar em favor de Cascavel e
das autoridades que
comandam o município.
Aproveitando o gancho da
Semana Todos Contra a
Pedofilia também vamos
interceder pelas crianças
vítimas de violência.

Esperamos que as bênçãos
do senhor sejam derramadas
sobre Cascavel”, comenta o
pastor Milton Cesar Fontoura
Alves, presidente da Opevel.

A concentração dos fiéis
está marcada para às 14h, no
Calçadão da Avenida Brasil,
na altura da Travessa Padre
Champagnat, onde ocorrerrão
apresentações de cantores e
danças.  Às 15h30, eles
seguirão pela Avenida Brasil
até a Prefeitura. Durante o
percurso, um trio elétrico com
música gospel vai puxar a
marcha. (Crislaine Güetter)

Marcha para Jesus

Apresentação será
neste sábado, às
20h30, no Centro
Cultural Gilberto

Mayer

novatos do grupo. “Estamos
num processo de inclusão e
formação de novos músicos
e este será o primeiro
concerto deles. O
nervosismo é geral. Uns
esqueceram até o local da
apresentação. A preocupação
deles é grande em encarar o
público”, comenta.

Porém, Giordana garante
que o nervosismo não vai tirar
o brilho da apresentação.
“Será uma energia muito
grande, bastante animado e
emocionante. É bonito ver a
orquestra crescendo, antes
tínhamos de 25 a 30 músicos,
agora temos 55, algo que vai
encher o palco”, pontua.

Os poucos ingressos que
ainda restam podem ser
adquiridos no CCGM. O valor
é de R$ 20 a inteira e R$ 10
meia. Vale a pena sair de
casa no sábado e conferir a
apresentação, uma vez que o
próximo concerto está
marcado apenas para
setembro. (Crislaine Güetter)

 FOTOS: SEMUC
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ANIVERSARIANTE DO DIA 17

CÂNCER (21/06 - 21/07)

Coloque a imaginação para funcionar! Desen-
volva projetos novos para aprimorar seu de-
sempenho profissional e destacar suas habi-
lidades entre os demais. Cor: vinho.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

No trabalho, poderá assumir um cargo de lide-
rança graças ao seu empenho. Suas ideias ori-
ginais vão facilitar sua vida profissional e famili-
ar. Cor: preto.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Questão envolvendo dinheiro pode aparecer
de forma inesperada, mas não se desespere?
Seja racional e vai encontrar uma solução. Cor:
vermelho.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Fique longe de brigas no trabalho para não
manchar a sua boa imagem. Talvez, precise dei-
xar algumas amizades de lado. Cor: vermelho.

LIBRA (23/09 - 22/10)

No trabalho, mantenha o foco em tarefas individuais.
Tenha mais paciência com a turma de casa ou pode-
rá se desentender com eles. Cor: tons pastel.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Seja mais paciente no contato com pessoas
de seu convívio ou poderá se ver em meio a
discussões desnecessárias. Cor: tons pastel.

TOURO (21/04 - 20/05)

Tenha em mente que não tem como corrigir to-
dos os erros que percebe à sua volta. Mantenha
discrição para evitar a cobrança de seus supe-
riores. Cor: vinho.

VIRGEM (23/08 - 22/09)

Encontre o seu diferencial na profissão e use
sua criatividade para descobrir novas manei-
ras de cumprir suas atribuições com eficiên-
cia. Cor: preto.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Trabalhe com bastante discrição e não deixe
as suas responsabilidades de lado. Bom dia
para realizar atividades que tragam mais pra-
zer para a sua vida. Cor: verde-escuro.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Talvez seja hora de refletir sobre seu jeito de
ser e ver se há mudanças a fazer em seu com-
portamento. Surpreenda as pessoas à sua vol-
ta com sua criatividade. Cor: verde-claro.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

É tempo de expandir horizontes e aprender
novas técnicas que aperfeiçoem seu trabalho.
Para conquistar melhores resultados, será
preciso inovar. Cor: pink.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Use sua criatividade para se destacar entre co-
legas de trabalho. Não é hora de pensar pe-
queno! Em família, será preciso exercitar sua
paciência. Cor: branco.

HORÓSCOPO DA SEMANA

ANIVERSARIANTE DO DIA 18

FONTE: PORTAL TERRA

 O namoro de Laerte (Gabriel Braga Nunes) e Luiza (Bruna Marquezine)
mal começou já vai virar compromisso sério na novela “Em Família”.
Completamente apaixonado pela filha de sua ex-noiva, o flautista não
quer saber de perder tempo e pede que a jovem se case com ele pouco
tempo depois de sua primeira noite de amor.

ANJO HARAHEL
A pessoa nascida no dia 17 de maio está sob
a influência desse anjo. Será ávido(a) de co-
nhecimento procurando instruir-se em todas
as ciências. Será belo(a), possuidor(a) de enor-
me carisma e se distinguirá por suas virtudes:
nobreza de espírito, humor agradável e valen-
tia. Sua espiritualidade será tão rica, que trans-
mitirá seus ensinamentos com paci-
ência e dedicação, sem
visar lucros. Com
este dom ou dádiva,
caso possua um ca-
nal para exteriorizar,
poderá praticar cu-
ras, fazer pinturas me-
diúnicas e t rabalhar
com oráculos. Na ida-
de madura,  de forma
inesperada, ganhará di-
nheiro que será usado, em
parte, para a missão que
deverá cumprir em sua
existência terrena.

ANJO MITZRAEL
A pessoa nascida no dia 18 de maio está sob
a influência desse anjo. Reúne as mais be-
las qualidades do corpo e da alma. Saberá
retificar seus erros, porque entende que é
pelas experiências que construímos nossa
personalidade, o invólucro da alma e do ca-
ráter. Estará sempre em busca de si mes-
mo, procurando atingir um ideal de equilíbrio
e sabedoria. Ser um(a)
i n c a n s á v e l
trabalhador(a) será
sua principal quali-
dade. Vivendo uma
existência elevada,
trabalhando pelo bem
social, poderá livrar-se
do seu karma. Saberá re-
conhecer a mão de Deus
em cada detalhe da natu-
reza. Atingirá, desde crian-
ça, um alto grau de maturi-
dade e estará preparado
para obter todo sucesso.

OBS: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS.

MALHAÇÃO (17H30)
SEGUNDA: O investigador da polícia explica que havia
um túnel na cabana, por onde Antônio pode ter fugido. Anita
conta sobre os desenhos que vem recebendo. Clara pede
que Virgílio entregue uma carta para Paulino. Flaviana tem
novas ideias para o salão, mas Serguei resiste. Micaela e
Martin convidam Vera e Ronaldo e Abelardo e Bernardete
para compartilhar a cerimônia de casamento. Sofia se en-
canta com as atitudes de Sidney, e os dois se beijam.

TERÇA: Sofia resiste em acreditar na mudança de Sidney.
Os pais de Martin e Micaela confirmam o casamento triplo e
todos comemoram, menos Abelardo. Sofia afirma a Anita e
Ben que está grávida do ex-namorado, e a cena é gravada
por um celular anônimo e divulgada na internet. Bárbara e
Meg anunciam que a escola fará um novo musical. Abelardo
insiste em oferecer a Bernardete o casamento de seus so-
nhos. Sidney desconfia de que o filho de Sofia seja dele.

QUARTA: Sidney e Ben concordam em esperar para falar
com Sofia. João Luiz e Raissa têm dificuldade de conse-
guir ajuda para cuidar das crianças. Anita afirma a Sofia
que ela e Ben pedirão a guarda da criança, e a discussão
é filmada. O advogado conta a Caetano que ele precisará
trabalhar para sair da prisão. Sidney questiona Sofia sobre
a paternidade de seu suposto filho.

QUINTA: Sofia afirma a Sidney que o filho é de Ben. Bárba-
ra e os professores tomam conta de Leo e André para que
Raissa e João Luiz organizem sua casa. Sidney e Ben
combinam cuidar do filho de Sofia juntos. Bernardete con-
vence Abelardo a aceitar o casamento triplo. Caetano co-
meça a trabalhar no Delícias do Casarão. Sidney pede
Sofia em casamento.

SEXTA: Sofia disfarça a emoção e hostiliza Sidney. Solan-
ge chega para cuidar de Leo e André, e Gustavo se anima.
Martin e Micaela convidam Sofia e Sidney para padrinhos
de seu casamento. Martin sugere que Luciana, Meg e
Flaviana sejam madrinhas de Vera juntas. Pedro e Sidney
comentam sobre as estranhas atitudes da família em rela-
ção à gravidez de Sofia. Sofia envia o vídeo de sua briga
com Anita para o perfil de Antônio na rede social.

MEU PEDACINHO DE CHÃO (18H20)
SEGUNDA: Juliana finge não reparar que Gina está usan-
do o vestido comprado na cidade das Antas, deixando a
menina aborrecida. Pedro Falcão manda Gina tirar o ves-
tido. Izidoro avisa a Zelão que Epaminondas decidiu lançar
Ferdinando como seu candidato a prefeito. Ferdinando não
gosta da ideia de entrar para a política. Serelepe não gosta
quando Pituca insiste em perguntar sobre seus pais.

TERÇA: Marimbondo conta para Pedro Falcão que Ferdi-
nando será candidato a prefeito. Catarina e Amância aju-
dam Epaminondas a se curar da embriaguez. Ferdinando
procura Pedro para deixar claro que ele não é candidato a
prefeito e acaba confessando que se arrepende de ter vol-
tado para a casa do pai. Pedro convida Ferdinando para
voltar a morar em sua casa.

QUARTA: Epaminondas chama Ferdinando de covarde por
não querer se candidatar à prefeitura. Catarina diz a Ferdi-
nando que Epaminondas desconfia da honestidade do prefei-
to das Antas. Pedro Falcão confessa a dona Tê que apoiaria
Ferdinando se ele se candidatasse. Serelepe fica feliz ao ver
o livro que Pituca deixou em sua cama como presente.

QUINTA: Pedro Falcão avisa a Epaminondas que apoia a
candidatura de Ferdinando mas não a dele. Epaminondas
pede a Pedro Falcão que tente convencer seu filho a aceitar
a candidatura a prefeito. Pituca se surpreende com a rapidez
com que Serelepe lê o livro. Zelão pensa em frequentar a
escola e comenta com Rodapé sobre o assunto.

SEXTA: Pedro Falcão comenta com Epaminondas que
deve haver algo que convença Ferdinando a entrar para a
vida política. Ferdinando confessa a Catarina seu plano de
beijar Gina. Milita discute com Viramundo e ele decide
deixar a Vila. Juliana afirma para Pedro Falcão que o
ajudará a convencer Ferdinando a aceitar a
candidatura para a prefeitura de Antas.

SÁBADO: Ferdinando deixa claro para o pai que não quer
se candidatar. Viramundo beija Milita e afirma que irá bus-
cá-la assim que formar sua banda. Ferdinando beija Gina à
força e diz que a ama. Juliana chora nos braços de Renato
quando seus alunos da noite revelam que não poderão
assistir às aulas. Milita ameaça sair de casa se Giácomo
não parar de maldizer Viramundo.

GERAÇÃO BRASIL (19H30)
SEGUNDA: Davi, Matias e Mosca chegam à comunidade
da Pedra Lascada e são levados por Vesgo até o local onde
Vander está. Edna avisa a Herval que Jonas recebeu novo
protesto de Golias. Jonas fica nervoso após conversa com
Jack. Jonas se encontra com Verônica. Luene descobre o
paradeiro de Davi. Herval fica impressionado com Golias.
Manuela e Igor flagram Domênico e Janaína juntos. Davi
garante para Vicente que não denunciou Jonas.

TERÇA: Pamela, Jack e Megan ficam atônitos com o
anúncio de Jonas. Vicente revela a Verônica que Jonas
quer encontrar um sucessor. Igor desaparece e Thales sai
à sua procura. Jonas manda Murphy convocar uma reu-
nião de emergência com a diretoria da empresa. Jack
chega à Marra Brasil. Herval pede para Davi acabar com
Golias. Ernesto leva um fora de Ludmila e vai para o Rio de
Janeiro com Iracema.

QUARTA: Jonas tira fotos com Gláucia, mas orienta que
seus seguranças apreendam a câmera do fotógrafo. Er-
nesto não consegue entrar na festa e vê Bóris e Ludmila
chegarem à festa. Megan ouve Vicente chamar Davi de
Golias. Ernesto briga com Bóris. Jonas impede Gláucia de
dar uma entrevista para Verônica. Megan tenta seduzir
Davi. Maria Vergara se aproxima de Brian com um plano.
Dorothy descobre o segredo de Maria e Brian.

QUINTA: Shin e Jojô dão informações sobre o Concurso
Geração Brasil. Megan observa a foto de Davi. Jonas e
Pamela explicam o que os competidores terão que fazer.
Marisa sugere que Danilo entre no concurso. Ernesto, Davi

e Manuela se preparam para cumprir a tarefa proposta por
Jonas para entrar no concurso. Herval não aceita que Davi
tente entrar no Concurso Geração Brasil.

SEXTA: Megan vibra com a inscrição de Davi. Igor resiste à
insinuação de Janaína, e Manuela percebe. Jonas pensa
em Verônica. Iracema descobre que Gláucia é mãe de Jo-
nas. Sílvio chega atrasado no trabalho e é humilhado por
Barata. Jonas se irrita ao saber que uma equipe da Parker
TV foi à casa de Gláucia. Megan procura Davi na Gambiar-
ra. Manuela encontra Domênico esperando por ela com flo-
res. Brian revela para Dorothy seu interesse por Evangelina.

SÁBADO: Jojô chega para entrevistar Davi, e Rita fica
apreensiva quando ele fala sobre a Plugar. Manuela faz o
seu vídeo para o concurso na sede da Marra Internacional.
Jonas chama Verônica para escrever um perfil completo
sobre ele. Dorothy leva Evangelina para falar com Brian.
Manuela recebe uma ligação de Fred. Herval assiste à en-
trevista do dono da Marra Brasil com uma expressão som-
bria.

EM FAMÍLIA (21H10)
SEGUNDA: Malu explica para Alice como ela terá que agir
com o suspeito que querem pegar pela internet. Laerte e
Luiza têm a primeira noite de amor. Helena discute com
Felipe. Leto pergunta a Paulinha se ela aceita viajar com ele
pela Europa. Flora, Wanda, Hamilton e Helder tentam receber
na casa lotérica o prêmio que ganharam. Bárbara e André se
divertem brincando na piscina. Juliana briga com Guiomar
ao vê-la mostrando uma foto de Gorete para Bia.

TERÇA: Luiza diz a Alice que Laerte falou em morarem
juntos. Verônica diz a Clara que se arrependeu de ter sido
desagradável com Helena. Jairo tenta beijar Juliana e se
irrita quando ela diz que não está com vontade. Selma diz
a Shirley que se decepcionou porque ela não conseguiu
impedir a viagem de Laerte e Luiza. André diz a Dulce que
continuará investigando seu passado e sua mãe biológica.

QUARTA: Cadu diz a Clara que tem curiosidade de conhecer
a família de seu doador, mas ela tenta demovê-lo da ideia.
Virgílio pensa seriamente em se separar de Helena. Laerte
insiste com Luiza que quer morar com ela, deixando-a um
pouco assustada com a rapidez dos acontecimentos. Giselle
fica incomodada ao saber que Murilo foi convidado para foto-
grafar para uma campanha de moda. Chica diz a Ricardo que
não consegue parar de pensar em Branca e suas armações.

QUINTA: Durante uma consulta de Cadu com Silvia, Feli-
pe sofre ao perceber que a médica sente algo diferente por
seu cunhado. Clara pensa em Marina e quase vai ao
estúdio, mas desiste na última hora. Helena se enfurece ao
saber que Laerte e Luiza estão planejando casamento. O
divórcio de Branca e Ricardo finalmente é homologado,
para a alegria de Chica. Juliana sente dores e se desespe-
ra ao perceber um sangramento.

SEXTA: Vanessa decide fazer de Flavinha uma fotógrafa
internacional. Shirley faz um escândalo em casa por causa
do casamento de Laerte e Luiza, e Rafaela tenta consolar a
amiga. Juliana diz a Jairo que não pode ser incomodada,
pois tem que fazer repouso absoluto para manter a gravi-
dez. Silvia e Gabriel brigam e decidem cancelar o casa-
mento. Luiza demonstra um certo ciúme de Lívia. Laerte
minimiza a situação.

SÁBADO: Shirley pede ajuda a Rafaela para separar Luiza e
Laerte. Felipe descobre que Silvia e Gabriel não estão mais
noivos e resolve comemorar se dedicando às reuniões do
Alcoolicos Anônimos. Neidinha se preocupa com a segurança
de Alice, que insiste em servir de isca para os bandidos. Selma
não se conforma ao saber do casamento de Laerte e Luiza e
culpa Chica e Helena. Virgílio desabafa com Nando e Cadu,
dizendo que seu casamento com Helena está por um fio.

PECADO MORTAL (21H15)
OBS: até o fechamento desta edição, a emissora não havia
liberado os capítulos da semana

Laerte pede Luiza
em casamento
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TV DOMINGO

Programações sujeitas a alterações
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TV SÁBADO

Programações sujeitas a alterações
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REDE MASSA

RPC TV
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

06h00 – Power Rangers
06h50 – Santa Missa
07h30 – Tarobá Rural
08h00 – Raízes do Paraná
08h30 – Mercado & Cia.
10h00 – Tarobá Automóvel
11h00 – Proeste Cap
12h00 – Irmão Caminhoneiro
12h05 – Minuto da Copa
12h10 – Pé na Estrada
12h35 – De Olho na Copa
12h40 –Band Esporte Clube
13h30 – Gol, O Grande Momento
14h00 – Fórmula Truck – GP de SP
15h30 – Campeonato Brasileiro/

Grêmio X Fluminense
17h50 – Terceiro Tempo
20h00 - Polícia 24H
21h00 – Pânico na Band
00h00 - Canal Livre
01h00 – Minuto da Copa
01h05 – Jogo Aberto
01h40 – Show Business
02h30 – Popeye
03h00 – Igreja Universal

06h00 - Santa Missa
07h00 – Caminhos do Campo
07h25 – Pequenas Empresas &

Grandes Negócios
08h55 – Auto Esporte
09h30 – Esporte Espetacular/ Mundial

de Vôlei de Praia
12h30 – Esquenta
13h50 - Temperatura Máxima/ As Viagens

de Gulliver
16h00 – Futebol 2014/ Grêmio X Fluminense
18h00 - Domingão do Faustão
20h45 – Fantástico
23h10 – Superstar
00h45 - TUF
01h45 – Prêmio da Música Brasileira
02h30 – Domingo Maior / Nove Rainhas

06h00 – Jornal da Semana SBT
06h30 – Pesca Alternativa
07h30 – Brasil Caminhoneiro
08h00 – Aventura Selvagem
08h30 - Vrum
09h00 – Amigos de Teodoro & Sampaio
10h00 - Caminhos do Oeste
10h30 - Conexão
11h00 – Domingo Legal
15h00 – Eliana
19h00 – Roda Roda Jequiti
19h45 – Sorteio da Tele Sena
20h00 - Programa Silvio Santos
00h00 – De Frente com Gabi
01h00 – Série / Nikita
02h00 – Série / Chase: A Perseguição
03h00 – Série / CULT
04h00 – RR Soares

05h45 – Bíblia em Foco
06h00 – Santo Culto em seu Lar
06h30 – Desenhos Bíblicos
08h00 – Record Kids
09h00 – RIC Rural
09h30 – Record Kids
10h00 – Mega Mania
12h30 – Tudo a Ver
15h15 – Hora do Faro
19h30 – Domingo Espetacular
23h15 – Spartacus
00h15 – A Super Máquina
01h15 – IURD

07h00 - Vidas & Valores PGM 1
07h15 - Vidas & Valores PGM 2
07h30 - Coração De Pescador
08h00 - Missa Paraná
09h00 - Viola, Minha Viola
10h00 - Sr. Brasil
11h00 - Parana Rural
11h30 - Bicho Bom
12h00 - Classicos
13h00 - Eu E Os Monstros +

Aventuras De Tintin
14h30 - Pedro E Bianca
15h00 - Brilhante F.C.
15h30 - Mestres Do Riso
17h00 - Especial Cultura
17h30 - Repórter Eco
18h00 - Planeta Terra
19h00 - Brasileirão Serie “C”
21h00 - No Mundo Da Bola
22h30 - Especial
23h00 - Cultura Mundo
00h00 - Cultura Memória

06h00 - Power Rangers
07h00 - Séries
08h00 - Gente que Faz
09h00 - Canta Paraná
10h00 - Raízes do Paraná
10h30 - Game Over
11h00 - Canal Geral
11h30 - Tempo Quente
12h15 - Jornal Tarobá 1ª Edição
12h45 - Tarobá Esporte
13h00 - Tarobá Circulando
13h45 - Magazine da Liga Uefa
14h20 - A Caminho do Brasil
15h00 - Band Esporte Clube
16h00 – Só Risos
18h50 - Jogo Aberto
19h20 - Jornal da Band
20h25 - Show da Fé
21h20 - Custe o Que Custar –

Reapresentação
22h20 - Top Cine/ Guardiões da Noite
00h15 - Show Business
01h05 - Minuto da Copa
01h05 - Cine da Madrugada / O Império
02h45 - Minuto da Copa

06h00 - Globo Educação
06h20 - Globo Ciência
06h40 - Globo Ecologia
07h10 - Globo Universidade
07h45 - Ação
08h00 - Painel RPC TV
08h30 - Desenho Especial
08h55- TV Globinho
11h40 - TV Plug
12h00 - Meu Paraná
12h15 - Paraná TV 1ª edição
12h50 - Globo Esporte
13h20 – Jornal Hoje
13h50 – Estrelas
14h40 – Cine Fã-Clube / A Conselheira

Amorosa
16h10 - Caldeirão do Hulk
18h20 - Meu Pedacinho de Chão
19h15 - Paraná TV 2ª Edição
19h30 – Geração Brasil
20h30 - Jornal Nacional
21h10 - Em Família
22h15 - Zorra Total
23h15 - Altas Horas
01h05 - Super Cine – Identidade Trocada
02h50 - Corujão I / Garotas Selvagens

07h00 - Sábado Animado
08h00 - Negócios da Terra
08h30 - Sábado Animado
09h00 - Melhores da Massa
09h30 - Programa Tempero
10h00 - Sábado Animado
12h15 - Tribuna da Massa
13h15 - Shop Car
14h15 - Programa Raul Gil
18h30 - Supernanny
19h20 - Chaves
19h45 - SBT Brasil
20h30 - Patrulha Salvadora
21h15 - Esquadrão da Moda
22h15 - Cine Família/ Riquinho
00h00 - Arena SBT
01h00 - Cine Belas Artes/ Do Fundo do Mar
02h45 - RR Soares

06h00 - Nosso Tempo
07h00 – Fala Brasil Especial
10h15 – Esporte Fantástico
12h00 – Balanço Geral
13h00 – Ligado em Você
14h00 – It’s
14h30 – Record Kids
15h30 – Cine Aventura
17h20 – Cidade Alerta
19h45 – Jornal da Record
20h30 – Programa da Sabrina
23h00 – Legendários
01h15 – IURD

06h00 - Telecurso
07h00 - Nossa Língua
07h30 - Saúde Brasil
08h00 - O Causo Do Dia
08h15 - Repórter Eco
08h45 - Quintal Da Cultura
12h00 - Giro De Noticias
12h05 - Hora Do Esporte
12h20 - JORNAL DA CATVE - 1ª EDIÇÃO
13h00 - Chuggington
13h15 - X Tudo
13h45 - Arthur
14h00 - Cartãozinho Verde
14h30 - Shaun, O Carneiro
14h45 - Meu Pais Nosso Mundo
15h00 - Inglês Com Musica
16h00 - Mosaicos
17h00 - Plural
18h00 - Cultura Livre
18h30 - Matine Cultura
20h00 - Viola Minha Viola
20h55 - O Causo Do Dia
21h00 - Jornal Da Cultura
21h30 - Clássicos
23h00 - Cine Brasil
00h30 - O Milagre De Sta. Luzia

Manual do nerd
Um geek nada mais é do que uma
pessoa apaixonada por algo específi-
co, sejam os quadrinhos, games, fil-
mes ou as últimas engenhocas. Po-
rém, existe a história que essas pes-
soa não são boas com relacionamen-
tos, será que isso é mesmo verda-
de? O livro Geek Love - O manual do
amor nerd, do americano Eric Smith,
lançado pela Editora Gente, prova que
isso é um mito e que eles também
têm o direito de amar! Para aqueles
que estão cansados de viver a vida

sozinhos e
estão em bus-
ca de um par
esse é o livro
cer to. Com
uma lingua-
gem jovem e
descontraída,
o autor, que
também se
considera um
nerd, ajuda o
leitor a se tor-
nar uma máqui-
na incrível e im-
placável dos re-
lacionamentos.

Cinebiografia
A Sony Pictures adquiriu os direitos de
adaptação ao cinema de No Place To
Hide: Edward Snowden, o livro de Glenn
Greenwald que conta a história de
Edward Snowden, ex-agente de inteli-
gência dos EUA que denunciou publica-
mente a política de espionagem de ci-
dadãos do governo do País. Michael G.
Wilson e Barbara Broccoli, dupla que
produz os filmes de 007, supervisiona-
rá o longa sobre Snowden. Por enquan-
to não há um roteirista contratado.
Snowden denunciou uma série de polí-
ticas de segurança dos Estados Uni-

dos que
comprometi-
am a privaci-
dade de inter-
nautas. Des-
de então, o
e x - a gen te
está em fuga
- ficou um
tempo em
Hong Kong e
na Rússia,
onde atual-
mente rece-
be asilo po-
lítico.

Rei do pop
 O disco “Xscape”, nova obra póstuma
de Michael Jackson, alcançou o topo das
paradas digitais em mais de 50 países
após ter sido lançado nesta semana. As
informações são do jornal britânico “The
Independent”. No Brasil, por exemplo, o
“rei do pop” lidera as vendas de discos
no iTunes. “Xscape”, segundo disco pós-
tumo de Michael Jackson, traz oito faixas
inéditas gravadas entre 1983 e 1999. As
músicas receberam produções especiais
de grandes nomes, como J-Roc e Timba-
land, para soarem mais atuais. O primei-
ro single, “Love Never Felt So Good”,
ganhou um clipe especial com a partici-
pação de Justin Timberlake.
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Por Rose Bracht

Cláudio Figueiredo Springer
Zélia Maria Masson Ferrari

Isolene Guaita
José Canário

Maria Thelma de Souza
Teodósio Fernandes
Julio César Zantut

Marcelo Pinheiro Damasceno
Clarito da Silva Junior
Luis Enrique Pitarelo

Marinete Maria Consoli
Leandro Pedrazzolli Marassi

Ildo Tessaro
Rafael Rocha

Aniversariantes
de domingo

Adelino Samuel do
Nascimento

Luana Maria Ribeiro
Vinícius Vaccari Tezini

Alceu Lazzarin
Juliano Gomes Broggio

Joaquina Pacheco
Ivanilde Giusti Coelho
Oberdan Moraes Leite

Lauro Henrique Luna dos
Anjos

Claudia Aparecida Cunha
Rafael Louis Pereira Zenati
Eduardo Rodrigues da Silva

ComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoração
Terá lugar no Harbor

Querência Hotel e está marcada
para as 19h30 deste sábado a
comemoração dos nove anos

de fundação da Academia
Cascavelense de Letras.

A sessão solene abrirá espaço
para a posse se seis novos
acadêmicos e associados

especiais.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
A moçada que vai curtir logo
mais a festa Os excluídos no

Ministterio Club fará uma boa
ação.

Com animação a cargo da
dupla Luiz Henrique & Cassiano

e DJ Thiago Bergamaski, a
noitada terá caráter

beneficente, arrecadando
fundos para comprar uma
máquina de fraldas para o
Instituto Alfredo Kaefer.

RibaltaRibaltaRibaltaRibaltaRibalta
Em quatro récitas, marcadas
para dias 31 e primeiro de
junho, às 15h e às 17h, o

elenco da Associação Centro de
Pesquisa Teatral de Cascavel vai

estrear novo espetáculo.
Precisamente a peça infantil

O menino do dedo verde, que
estará em cartaz no Centro

Cultural Gilberto Mayer.
Os convites já estão à venda.

TorcidaTorcidaTorcidaTorcidaTorcida
organizadaorganizadaorganizadaorganizadaorganizada
Emplacando a terceira

edição, o Jantar Dançante da
Força Azul vai reunir gremistas

na Associação Esportiva e
Recreativa Globoaves.

O cardápio será recheado de
massas e molhos, com direito

ainda a geleto, saladas e
sobremesa.

A animação estará a cargo do
Grupo Magia.

ExperienceExperienceExperienceExperienceExperience
O DJ curitibano Mateus B vai

comandar os agitos da Bielle
Club neste sábado com o

melhor da música eletrônica.
A balada contará ainda com
os DJs cascavelenses Stiw,

André Pedralli vs Luis Lopes e
Matheus Teixeira
vs Rafa Gomes.

Na agendaNa agendaNa agendaNa agendaNa agenda
A Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Cascavel vai

promover uma confraternização entre jornalistas para festejar
o Dia Mundial da Comunicação Social.

Marcada para o dia primeiro de junho, a comemoração terá
início às 10h com uma missa celebrada por Dom Mauro

Aparecido dos Santos na Catedral Nossa Senhora Aparecida,
seguida de almoço por adesão no Seminário São José.

Roda vivaRoda vivaRoda vivaRoda vivaRoda viva
     Festejando o noivado,
Dante Rezende e Camila

Gonçalves Ribeiro reúnem
familiares para um jantar

neste domingo.

     A cegonha vai
presentear Agnaldo e

Christina Mendes Noaves em
agosto com um casal de

gêmeos.

     O Espaço Empresarial
Geny Lago, no Parque de

Exposições, será palco da 1ª
Feijoada do CJE, almoço que o

Conselho do Jovem
Empreendedor da Acic vai
promover agendou para o

próximo sábado. Os convites
estão à venda pelo telefone

3321-1425.

     Hóspedes dos avós
Olavo e Denise Ferreira

Müller, os irmãos Thiago,
Glória e Suzan passeiam em
Cascavel vindos de Manaus.

     Aniversariante de quinta-
feira, Ana Cristina Bastos de

Mello ganhou festa surpresa da
galera amiga.

BailãoBailãoBailãoBailãoBailão
Com um repertório musical feito sob encomenda para quem

quer dançar até o amanhecer de domingo, o Grupo Minuano
vai animar a noitada de hoje que o Cowboy Saloon promove

em parceria com a Rádio T.
Vale a pena conferir.

“Não deixe de acreditar no amor, mas certifique-se de
estar entregando seu coração para alguém que dê valor aos
mesmos sentimentos que você dá, manifeste suas ideias e
planos, para saber se vocês combinam, e certifique-se de

que quando estão juntos aquele abraço vale mais que
qualquer palavra...”

Luis Fernando Veríssimo

Beleza pura:
Jennifer Muffato em
ensaio produzido por

Edu Fonseca

Juliano Rosa e Maiara Ribeiro, em noite de festa que
movimentou a Associação Atlética Comercial

ARIVONIL POLICARPO

Acadêmica do curso
de Matemática e
Gestão Financeira,
Vandi Kurpel
enfeita a capa da
Revista Blitz
Universitária

 DIVULGAÇÃO

Em evento que reuniu o
mulherio da cidade no
Tuiuti Esporte Clube,

Márcia Maffini, Ana
Paula Silva, Elize
Sartor, Marialva

Balabuch e Rosa Rofart

DIVULGAÇÃO

Da nova geração cascavelense, Isabela Alves e Jean
Giordani em evento social

 ARIVONIL POLICARPO
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Gente Fatos&gente@jhoje.com.br

Por Rose Bracht

Cláudio Figueiredo Springer
Zélia Maria Masson Ferrari

Isolene Guaita
José Canário

Maria Thelma de Souza
Teodósio Fernandes
Julio César Zantut

Marcelo Pinheiro Damasceno
Clarito da Silva Junior
Luis Enrique Pitarelo

Marinete Maria Consoli
Leandro Pedrazzolli Marassi

Ildo Tessaro
Rafael Rocha

Aniversariantes
de domingo

Adelino Samuel do
Nascimento

Luana Maria Ribeiro
Vinícius Vaccari Tezini

Alceu Lazzarin
Juliano Gomes Broggio

Joaquina Pacheco
Ivanilde Giusti Coelho
Oberdan Moraes Leite

Lauro Henrique Luna dos
Anjos

Claudia Aparecida Cunha
Rafael Louis Pereira Zenati
Eduardo Rodrigues da Silva

ComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoração
Terá lugar no Harbor

Querência Hotel e está marcada
para as 19h30 deste sábado a
comemoração dos nove anos

de fundação da Academia
Cascavelense de Letras.

A sessão solene abrirá espaço
para a posse se seis novos
acadêmicos e associados

especiais.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
A moçada que vai curtir logo
mais a festa Os excluídos no

Ministterio Club fará uma boa
ação.

Com animação a cargo da
dupla Luiz Henrique & Cassiano

e DJ Thiago Bergamaski, a
noitada terá caráter

beneficente, arrecadando
fundos para comprar uma
máquina de fraldas para o
Instituto Alfredo Kaefer.

RibaltaRibaltaRibaltaRibaltaRibalta
Em quatro récitas, marcadas
para dias 31 e primeiro de
junho, às 15h e às 17h, o

elenco da Associação Centro de
Pesquisa Teatral de Cascavel vai

estrear novo espetáculo.
Precisamente a peça infantil

O menino do dedo verde, que
estará em cartaz no Centro

Cultural Gilberto Mayer.
Os convites já estão à venda.

TorcidaTorcidaTorcidaTorcidaTorcida
organizadaorganizadaorganizadaorganizadaorganizada
Emplacando a terceira

edição, o Jantar Dançante da
Força Azul vai reunir gremistas

na Associação Esportiva e
Recreativa Globoaves.

O cardápio será recheado de
massas e molhos, com direito

ainda a geleto, saladas e
sobremesa.

A animação estará a cargo do
Grupo Magia.

ExperienceExperienceExperienceExperienceExperience
O DJ curitibano Mateus B vai

comandar os agitos da Bielle
Club neste sábado com o

melhor da música eletrônica.
A balada contará ainda com
os DJs cascavelenses Stiw,

André Pedralli vs Luis Lopes e
Matheus Teixeira
vs Rafa Gomes.

Na agendaNa agendaNa agendaNa agendaNa agenda
A Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Cascavel vai

promover uma confraternização entre jornalistas para festejar
o Dia Mundial da Comunicação Social.

Marcada para o dia primeiro de junho, a comemoração terá
início às 10h com uma missa celebrada por Dom Mauro

Aparecido dos Santos na Catedral Nossa Senhora Aparecida,
seguida de almoço por adesão no Seminário São José.

Roda vivaRoda vivaRoda vivaRoda vivaRoda viva
     Festejando o noivado,
Dante Rezende e Camila

Gonçalves Ribeiro reúnem
familiares para um jantar

neste domingo.

     A cegonha vai
presentear Agnaldo e

Christina Mendes Noaves em
agosto com um casal de

gêmeos.

     O Espaço Empresarial
Geny Lago, no Parque de

Exposições, será palco da 1ª
Feijoada do CJE, almoço que o

Conselho do Jovem
Empreendedor da Acic vai
promover agendou para o

próximo sábado. Os convites
estão à venda pelo telefone

3321-1425.

     Hóspedes dos avós
Olavo e Denise Ferreira

Müller, os irmãos Thiago,
Glória e Suzan passeiam em
Cascavel vindos de Manaus.

     Aniversariante de quinta-
feira, Ana Cristina Bastos de

Mello ganhou festa surpresa da
galera amiga.

BailãoBailãoBailãoBailãoBailão
Com um repertório musical feito sob encomenda para quem

quer dançar até o amanhecer de domingo, o Grupo Minuano
vai animar a noitada de hoje que o Cowboy Saloon promove

em parceria com a Rádio T.
Vale a pena conferir.

“Não deixe de acreditar no amor, mas certifique-se de
estar entregando seu coração para alguém que dê valor aos
mesmos sentimentos que você dá, manifeste suas ideias e
planos, para saber se vocês combinam, e certifique-se de

que quando estão juntos aquele abraço vale mais que
qualquer palavra...”

Luis Fernando Veríssimo

Beleza pura:
Jennifer Muffato em
ensaio produzido por

Edu Fonseca

Juliano Rosa e Maiara Ribeiro, em noite de festa que
movimentou a Associação Atlética Comercial

ARIVONIL POLICARPO

Acadêmica do curso
de Matemática e
Gestão Financeira,
Vandi Kurpel
enfeita a capa da
Revista Blitz
Universitária

 DIVULGAÇÃO

Em evento que reuniu o
mulherio da cidade no
Tuiuti Esporte Clube,

Márcia Maffini, Ana
Paula Silva, Elize
Sartor, Marialva

Balabuch e Rosa Rofart

DIVULGAÇÃO

Da nova geração cascavelense, Isabela Alves e Jean
Giordani em evento social

 ARIVONIL POLICARPO
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ENVIE SUA FOTO
PARA:

impresso@jhoje.com.br

Mariana Forria, dia
19, João Paulo dos
Santos, 20, Juliano
Decci de Melo, 21, e
Júlia Maria Forlini,

dia 22.

PARABÉNS!

KAIRE SENA

A meiguice de BRENDA MENON SANTOS, que completou 5 anos dia 9, com festa no

Colégio Auxiliadora

EDUARDA MAYER DA SILVA com a mãe ROSIMERY DA SILVA

SONIA PICCOLI MELO com a filha JULIA, na Semana do Dia das Mães do Colégio Auxiliadora

KAIRE SENA

Ligue os pontos e boa brincadeira.

O Menino Marrom
 O livro é sobre dois

amigos: o menino marrom
e o menino cor de rosa. Ao
longo da história, os dois
fazem descobertas sobre
cores e etnias, em suas
aulas.

Autor: Ziraldo. Editora:
Melhoramentos.

ALICE RIBEIRO VICARI fotografada por VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

DIVULGAÇÃO



Cascavel, 17 e 18 de maio de 2014 www.jhoje.com.br 19HOJE



Cascavel, 17 e 18 de maio de 2014www.jhoje.com.br20 HOJE



www.jhoje.com.br 21HOJECascavel, 17 e 18 de maio de 2014

Polícia
policia@jhoje.com.br

Todo o projeto custaria em
torno de R$ 100 milhões e
precisaria de uma “mãozinha”
do governo federal. A única res-
posta da União, segundo a
Secretaria, é que está sendo
feita uma análise técnica e
que o próprio governo federal
está elaborando um projeto
similar, mas sem nenhuma
previsão de sair do papel.

Em entrevista ao Hoje, vei-

BELINA ABANDONADA COM CIGARROS
Um homem de 51 anos tentou fugir a pé após abandonar uma Belina com duas
caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai ontem, na BR-277. O veículo foi
apreendido pela Polícia Rodoviária Federal de Cascavel próximo a uma churrascaria.
A mercadoria foi encaminhada à Receita Federal e o homem foi liberado.

AÍLTON SANTOS

PARA A COPA?   VISTORIA NAS RODOVIAS NÃO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA O MUNDIAL

INVESTIMENTO

Projeto custaria R$ 100 milhões
culada na edição do dia 3 des-
te mês, o secretário de Assun-
tos Especiais para a Copa do
Mundo, Mario Celso Cunha,
informou que o monitoramen-
to seria utilizado nas rodovias
já para o Mundial. “É uma ir-
responsabilidade por parte do
Dnit não haver essa autoriza-
ção. O sistema seria muito
importante para a Copa do
Mundo, mas infelizmente pa-

rece que não teremos esse
benefício”, afirmou o secretá-
rio na sexta-feira, por telefone.

Se a União não autorizar a
instalação de câmeras nas ro-
dovias federais, de acordo com
a Seil, a solução preliminar
será colocar o monitoramento
apenas nas rodovias estaduais
e nos entroncamentos das fe-
derais que, neste caso, não
necessitaria de autorização.
Quanto aos recursos, seria
necessário fazer uma parceria,
cogitada a ser até com uma
empresa privada, para viabili-
zar a compra dos equipamen-
tos, de alta resolução.

De acordo com a Secretaria,
a execução do projeto é impor-
tante não apenas para a parte
de segurança nas rodovias
quanto para os outros setores,
inibindo a entrada de animais
sem a vacina da febre aftosa,
por exemplo. (Tatiane Bertolino)

Outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de
imprensa do Dnit, que confirmou que, como a faixa de
domínio da rodovia pertence ao Dnit, para construir ou

instalar qualquer equipamento é necessária a autorização.
A assessoria encaminhou ao setor responsável

questionamento sobre a existência e o andamento deste
pedido de autorização para a instalação das câmeras.

Porém, a reportagem não recebeu resposta até o
fechamento desta edição. (TB)

MATEUS BARBIERI

Instalação ajudaria também no controle de tráfego de veículos

ma novidade que ajuda-
ria e muito no trabalho
da polícia durante a

Copa do Mundo, não estará
disponível para o Mundial
nas rodovias do Paraná. Tra-
ta-se do projeto estadual para
instalação de mil câmeras de
monitoramento nas rodovias
federais e nas estaduais e
que auxiliaria o DER (Depar-
tamento de Estradas e Roda-
gens) no controle do tráfego
de veículos; as polícias mili-
tar e as rodoviárias nas fis-
calizações do transporte de
drogas e de contrabando; a
Vigilância Sanitária Estadual
e a Vigilância Sanitária Ani-
mal, para o monitoramento
do transporte de animais
sem a devida autorização,
dentre outros benefícios.
Com a Copa do Mundo, a cir-
culação de veículos, princi-
palmente pertencentes a vi-
sitantes de outros países,
crescerá de forma exorbitan-
te. Mas embora o projeto es-
teja em trâmite há mais de
um ano, apenas um aspecto
trava a instalação destas
câmeras nas rodovias fede-
rais: a falta de autorização e
a falta de apoio financeiro do
governo federal.

De acordo com informa-
ções repassadas pela Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística, é ne-
cessária a liberação do Dnit
(Departamento Nacional de

Infraestrutura e Transpor-
te) para que os equipamen-
tos sejam instalados, au-
torização esta que já foi re-
querida há mais de um
ano, mas que ainda não
houve resposta formal.

O sistema seria um Big
Brother das rodovias, e fi-
caria em todos os princi-
pais pontos de acesso do
estado, como nas cidades
que fazem fronteira com o
Paraguai e a Argentina.

Também será necessá-
ria a confecção de um sof-
tware específico para o
monitoramento, que permi-
ta o uso comum por todos
os órgãos interessados.
Para isso, seria criado um
modelo  feito por um órgão
de informática do governo.

Seria possível utilizar
as câmeras nas superin-
tendências regionais das
Secretarias de Infraestru-
tura, de Agricultura, de
Saúde, além da Receita
Estadual e Federal. Porém,
como o processo foi enca-
minhado, mas sem retor-
no, o sistema de monito-
ramento não será usado
para a Copa do Mundo. Se-
gundo a Seil, já foi realiza-
do um levantamento junto a
Copel para saber onde os
cabos de fibra óptica podem
passar e os pontos onde as
câmeras seriam instala-
das. (Tatiane Bertolino)

U

Dnit trava a instalação
de câmeras de
monitoramento

Dnit trava a instalação
de câmeras de
monitoramento
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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Adolescente
assume autoria

COQUEIRAL

Dois carros e
uma moto batem
Dois carros e uma motocicleta
se envolveram em um aciden-

te nesta sexta no Bairro
Coqueiral. Segundo testemu-
nhas, Graziele Afonso Toma-
zi, 20 anos, conduzia a moto
pela Avenida Brasil, mas no

cruzamento com a Rua
Antônio José Elias, foi atingi-
da por um Fusca que tentava

cruzar a via. Ela foi jogada
sobre o capô e a moto ficou

embaixo do veículo. Um
Kadett, que estava no senti-

do contrário, também se
envolveu na colisão. A
jovem foi levada à UPA

(Unidade de Pronto-Atendi-
mento) com suspeita de

fratura em clavícula, entre
outros ferimentos leves.

Motociclista foi jogada sobre o

capô do fusca

Uma adolescente de 17
anos se apresentou à Dele-
gacia de Homicídios. T.S.S.

confessou ter baleado
Amarildo Anastácio de

Oliveira, 43 anos, em um bar,
na Rua Leonardo da Vinci, no

Tarumã, na quarta-feira.
Em seu depoimento a jovem

disse que o homem teria
discutido com sua mãe e a

segurado pelo braço.
Ele foi atingido na perna por
um tiro de revólver calibre

38, que a adolescente
entregou na delegacia.

(Tissiane Merlak)

AÍLTON SANTOS

Revólver foi entregue à polícia

AÍLTON SANTOS
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

3 9
45

1 103

22
230

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

137Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Atropelamento BR-277
Tailane dos Santos Pereira, 18 anos, foi
atropelada por um caminhão próximo ao
autódromo Zilmar Beux, na BR-277, nesta sexta-
feira. Ela teve ferimentos moderados, inclusive
suspeita de fratura em costelas.

Furto de R$ 15 mil
Cerca de R$ 15 mil em produtos foram levados durante a
madrugada desta sexta-feira de uma loja de confecções
no Bairro São Cristóvão. Foram levadas jaquetas, calças,
bijuterias, joias, carteiras e bolsas, além de dez folhas de
cheque em nome de NS Baldi Choperia e Restaurante.

omemorado neste sába-
do, 17 de maio, o Dia do
Patrono da Polícia Militar,

Coronel Sarmento, foi lembra-
do nesta sexta-feira na sede
do 6º Batalhão de Polícia Mi-
litar, em Cascavel. Contando
com a presença de policiais,
bombeiros, policiais rodoviá-
rios estaduais e também dos
alunos das escolas de forma-
ção de soldados, o evento
teve a participação da banda
do 15º BIMec (Batalhão de In-
fantaria Mecanizada).

O evento homenageou po-
liciais e civis que se desta-
caram no mês de abril por
serviços prestados à comu-
nidade em prol da seguran-
ça pública na região.

Dentre os exemplos de ho-
menageados destaque para
os policiais que apreenderam
um veículo Honda Civic, carre-
gado com cigarros contraban-
deados; outro policial que,

17 DE MAIO   POLICIAIS E CIVIS QUE SE DESTACARAM RECEBERAM CONDECORAÇÕES

 Coronel Sarmento foi lembrado por militares do 6ª Batalhão

morando próximo a um depó-
sito de bebidas, conseguiu aju-
dar o proprietário após um
assalto e também militares
que, conseguiram balear dois
envolvidos em um assalto a
um casal que seguia em uma
caminhonete na BR-467.

De acordo com o tenente
coronel Eudes Camilo da Cruz,
os policiais da corporação me-
recem homenagens não só no
dia do patrono da Polícia Mili-
tar, mas todos os dias devido
ao grande trabalho que reali-
zam em todo Estado. “Os poli-
ciais demonstram, diariamen-
te, a eficiência do seu trabalho.
Muitas vezes, quando estão no
aconchego do seu lar, gozando
do descanso merecido e ne-
cessário, são chamados para
uma ação urgente, desenvol-
vem um brilhante trabalho, fa-
zendo com que nossa região
obtenha resultados tão positi-
vos”. (Tissiane Merlak)

Batalhão da Polícia Militar
homenageia patrono
C

Batalhão da Polícia Militar
homenageia patrono

AÍLTON SANTOS

PLANEJADO

Prima de vítima
articulou cárcere

Quatro pessoas foram
detidas pelo GDE (Grupo de
Diligências Especiais) na
tarde desta sexta-feira,

acusadas de participar de
um assalto em que um casal

foi feito refém.
O assalto ocorreu em

uma casa, no Maria Luiza, na
noite de quarta-feira, quando

os ladrões entraram na
residência e roubaram

objetos da família.
Enquanto um dos parti-

cipantes “cuidava” do
casal em um quarto da

casa, os outros três pega-
vam bijuterias e eletrôni-
cos.  Enquanto as vítimas

viviam momentos de terror,
os acusados pegaram
os car tões de crédito
dos donos da casa e
foram às compras.

O mais assustador,
segundo o delegado-operaci-
onal Edgar Santana, é que a

mentora do crime, Karla
Cristina da Silva, 18 anos, foi

reconhecida pela dona da
casa como sua prima.
“A presa ficou sabendo

que a prima guardava cerca
de R$ 15 mil em casa e isso
lhe chamou a atenção. Então

ela chamou os rapazes e
planejou tudo”, explica Edgar.

Everton Izidoro, 18 anos e
Roberson Rossi, 20 anos,
também foram presos. Um

menor, de 16 anos, também
participou do crime e foi

apreendido. Com eles, foram
recolhidos três celulares,
bijuterias, um tablet, um

notebook, dois simulacros e
24 gramas de cocaína.

(Tatiane Bertolino)

MATEUS BARBIERI

 Objetos foram encontrados com
acusados, que foram presos

TENTATIVA

Vítima que levou tiro no rosto
já tinha sido ameaçada

Um homem foi baleado no
rosto e no tórax no início da
noite desta sexta-feira, na Rua
dos Pardais, Bairro Floresta.
Pelo menos oito tiros teriam
sido disparados por dois ho-
mens que passaram na rua de
moto e tentaram matar a rapaz.

Segundo a esposa de Ma-
noel Silvério, 28 anos, que
preferiu não ser identificada,
ele foi agredido há poucos

dias em um bar e já vinha re-
cebendo ameaças. Um ho-
mem teria dito à irmã de Ma-
noel que iria matá-lo, mas ain-
da não se sabe o motivo.

O homem foi atendido pelo
Siate e encaminhado ao HU
(Hospital Universitário), em es-
tado grave. Até o fechamento
desta edição, a vítima estava
consciente e não corria risco
de morte. (Tatiane Bertolino)

Crime ocorreu na
Rua dos Pardais,
Bairro Floresta

AÍLTON SANTOS
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V

        HOJE
19h30 Cascavel x Foz Cataratas
20h30 Umuarama x Maringá
20h30 Ampére x Campo Mourão
20h30 Ponta Grossa x ACF
20h30 Marreco x Guarapuava

         HOJE
20h Rondon x Clevelândia

CHAVE OURO
EQUIPE P J V E D GP GC S
1° Guarapuava 19 7 6 1 0 20 6 14
2° Cascavel 18 7 6 0 1 26 18 8
3°Umuarama 15 8 5 0 3 30 23 7
4°Maringá 14 7 4 2 1 21 9 12
5°Marreco 11 7 3 2 2 22 15 7
6°Ampére 10 7 3 1 3 19 17 2
7°Ponta Grossa 10 7 3 1 3 26 20 6
8°Rondon 9 5 3 0 2 10 9 1
9°Foz Cataratas 9 7 2 3 2 16 18 -2
10°C.Mourão 7 7 2 1 4 13 15 -2
11°São Lucas 7 8 2 1 5 19 24 -5
12°Clevelândia 0 7 0 0 7 11 29 -18
13°ACF 0 6 0 0 6 3 33 -30

 9ª RODADA

 3ª RODADA (atrasada)

DIVULGAÇÃO

ACORRER COM REPRESENTANTES EM IMPORTANTE MARATONA
A 31ª Maratona Internacional de Porto Alegre, uma das mais importantes do calendário
nacional, contará com quatro representantes da Accorrer neste domingo. Robson
Macanhão, Leandro Scussiato, Roberto Costa e Pedro Marcomini buscam pontos
para o ranking nacional na prova que contará com cerca de 5 mil competidores.

inte e um dias depois de
sua última exibição frente
ao seu torcedor, o Muffa-

tão/Sol do Oriente volta a jogar
em casa pela Chave Ouro do
Campeonato Paranaense de Fut-
sal neste sábado, quando rece-
be o Foz Cataratas, às 19h30,
no Ginásio da Neva, pela nona
rodada da competição.

O Cascavel Futsal quer a vi-
tória para seguir na perseguição
ao líder Guarapuava, que desa-
fia o Marreco nesta rodada. Para

Melhores equipes da 1ª
Copa de Futebol Nove Sorec/
Tigrão, O Toca e JMS Refor-
mas/Coper Gesso/Refrigera-
ção Conservel disputam o tí-
tulo da competição neste do-
mingo, às 10h, no campo das
escolinhas, localizado no fim
da Avenida Guaíra, sem núme-
ro, no Recanto Tropical.

Antes da finalíssima have-
rá a decisão do terceiro lugar,
entre Engematsu e Potencial
Agrícola, às 9h, e uma partida
recreativa entre as equipes da
categoria Dente de Leite (jo-
vens de 10 a 11 anos de ida-
de) da Sorec e do Tigrão.

Após a definição do cam-

FÓRMULA TRUCK

Interlagos recebe
a terceira etapa

A programação da terceira eta-
pa do Campeonato Brasileiro de
Fórmula Truck terá sequência nes-
te fim de semana, no Autódromo
José Carlos Pace, em Interlagos,
São Paulo. A corrida valerá tam-
bém pela pontuação da segunda
das quatro provas do calendário
que compõem o Sul-Americano.

Além dos dois treinos livres
programados para este sába-
do pela manhã, o treino classi-
ficatório será disputado à tar-
de para indicar a ordem de lar-
gada da prova programada para
domingo, às 14h, com trans-
missão ao vivo pelo Band.

Líder do campeonato após
vencer em Caruaru (PR) e Curiti-
ba, o paranaense de Londrina
Leandro Totti, dominou os treinos
livres da sexta-feira e figura como
favorito. Com histórico favorável
no circuito, o cascavelense Dio-
go Pachenki, da equipe Copacol
Clay Truck Racing, quer novamen-
te subir ao pódio, a exemplo da
última etapa, quando terminou na
quinta colocação. Na ocasião,
correu com o motor reserva após
problemas durante os treinos.
Agora, com o equipamento núme-
ro 1, a expectativa é novamente
andar no pelotão da frente.

CHAVE OURO   CASCAVEL FUTSAL VOLTA A JOGAR EM CASA APÓS QUASE UM MÊS LONGE DA TORCIDA

Hora do dever de casa
fazer sua parte, a equipe casca-
velense conta com o apoio da
torcida, pois o grupo tem des-
falques para enfrentar o jovem
e rápido time iguaçuense.

As ausências para o técni-
co Nei Victor ficarão por conta
do pivô Guilherme, expulso no
último jogo, do ala Ricardinho,
que cumprirá suspensão pelo
acúmulo de cartões amarelo,
de Tiaguinho que segue no de-
partamento médico, e do ala
Diego, vetado para o confronto.

Apesar das baixas, o treina-
dor quer mostrar a força do elen-
co perante a torcida: “Vamos
ter mais um jogo muito compli-
cado, o Foz tem um bom elen-
co, tem um treinador muito
competente, então estamos
preparados para muitas dificul-
dades, mas estamos trabalhan-
do bastante, tentando diminuir
alguns erros, e teremos de fa-
zer um grande jogo, estar mui-
to concentrados, e sermos de-
cisivos e competentes se qui-

sermos ganhar este jogo”.
Para o capitão Issamu, o

apoio da torcida será funda-
mental: “Vamos estar ligados
e jogando no limite do princípio
ao fim, sempre contando com
o apoio da torcida, que sabem
fazer a diferença na Neva, [os
torcedores] são o nosso sexto
jogador e não podem faltar, con-
tamos com eles”.

Os ingressos para o jogo cus-
tam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-
entrada) na bilheteria da Neva.

MATEUS BARBIERI

A sétima rodada da Copa
Jornal Hoje/Rádio Col-
méia de Futebol Terrão/
NB Sports tem oito jogos
programados para este
fim de semana no campo
de terra do Jardim Colo-
nial. Na tarde deste sá-
bado, os duelos terão iní-
cio às 14h, com Frutana
x Recanto Colmeia. Na
sequência, os embates
serão Paraguaio x AE
Avenida/ Walmir Se-
vergnini, às 15h, Águia
x Tiquinho/AADF Cami-
lo, às 16h, e Região Nor-
te x Mercado Samara, às
17h. Na manhã de do-
mingo, os embates come-
çarão às 8h30, com AB
Transporte x Auto Clari-
to. Depois, os confrontos
serão: KS Chapeação x
KS Big, às 9h30; VSM
Guincho x Panificadora
Correia, às 10h30; e São
Cristóvão 2 x Construto-
ra Krum, às 11h30.

GIGANTES EM CASCAVEL
Após ter reunido centenas de pessoas na noite de

ontem, no Parque Celso Garcia Cid, para a posse da
nova diretoria da Cobra Colorada, que segue com
Algacir Portes no comando, o Gigantes em Cascavel
será aberto ao público neste sábado. Das 8h às 12h,
em frente à Catedral, o ônibus oficial do Internacional
de Porto Alegre irá expor os troféus da Libertadores e
do Mundial conquistados pelo time gaúcho. Ex-
jogadores da equipe também se farão presentes no
local para uma mateada com os presentes.

FUTEBOL NOVE

Dia de decisão no Recanto Tropical
peão, será realizado um al-
moço à base de costelão, às
12h, àqueles que confirma-
rem presença. Na ocasião,

será feita a entrega da pre-
miação. Destaque para o tro-
féu de 1,76m que será des-
tinado ao campeão.

DIVULGAÇÃO

Esquerdinha e Anderson

Pessoa, capitães de JMS e O

Toca, com o troféu da

competição
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Títulos
Dentre as conquistas

mais importantes no período
que a DataRo tem Cascavel
como sede, estão provas
internacionais televisionadas
para todo o País, como a
Copa da República, vencida
por The Flash. “A todo mo-
mento ao longo da transmis-
são da prova, dizia-se do
nome da cidade”, lembra o
ciclista Alcides Vieira, o
Pastel. Somente ano passa-
do, a equipe venceu competi-
ções com grande visibilidade
como o Torneio de Verão, em
Praia Grande (SP), e Copa
Cidade Canção, em Maringá.
O melhor atleta brasileiro no
Tour do Rio também foi da
DataRo e mais recentemente,
a Prova Primeiro de Maio, em
Indaiatuba (SP) foi vencida
pelo próprio Alcides. Além
disso, o cascavelense Cleber-
son Weber retornou esta
semana a cidade depois de
ter defendido a seleção
brasileira no Pan-Americano
do México, realizado na
cidade mexicana de Puebla.

CICLISMO   SEM APOIO DO MUNICÍPIO, CICLISTAS DA DATARO DEVERÃO TER NOVA SEDE

O que diz o Município
Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer de

Cascavel, Wanderley Faust, não há interesse do município
no apoio à equipe DataRo por conta da política da Pasta
de valorizar os jovens. “Trabalhamos com um orçamento
de R$ 900 mil. Desse valor, temos de incentivar todos os
esportes, dividindo de forma justa para cada modalidade.
Não dá para apoiar profissionais e tirar do incentivo aos
atletas juvenis ou ao esporte de rendimento”, justifica.

á pouco mais de um ano
com a sede do grupo ins-
talada em Cascavel, os

nove ciclistas da DataRo,
uma das melhores equipes
de ciclismo do País, estão
contando os dias para deixa-
rem a Capital do Oeste.

Um dos atletas mais experi-
entes do grupo, o cascavelense
Alcides Vieira, o Pastel, justifica
a decisão pela falta de apoio por
parte do município e relata a sé-
rie de medidas tomadas pelo
poder público, as quais sinali-
zaram um desinteresse com os
atletas. “Prometeram mundos
e fundos, mas quando chegava
a hora, não faziam nada”, diz o
ciclista, que explica como ten-
tou reaproximar a Pasta e a equi-
pe: “Realizamos de dois a três
projetos demonstrando o que o
grupo necessitava. Esse docu-
mento então foi repassado à
Semel [Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer]. Aí eles
nos diziam: ‘vai ter tanto’ [de
verba para a equipe], para ir-
mos nos adequando”.

Pastel relata, entretanto,
que quando as competições
chegavam, o acordado não era
respeitado. “Em um dos casos,
a equipe toda veio treinar em
Cascavel e solicitamos a Semel
alojamento e alimentação para
o grupo por dez dias. Estava
tudo certo, mas quando levei a
documentação conforme haví-
amos combinado, não conse-
guimos reaver o montante e a
equipe teve de desembolsar
algo em torno de R$ 3 mil com
hotel e alimentação”.

O ciclista conta que vê com
muito descontentamento a

Perto de
dizer adeus

provável saída do município. “É
triste porque o esporte livra os
jovens de muita coisa errada”,
diz Alcides, que vê uma equi-
pe profissional como espelho
para as promessas do ciclis-
mo, pois se um jovem joga fu-
tebol, sonha em jogar em uma
equipe profissional. Para os
ciclistas, o auge hoje é defen-
der a DataRo ou a Funvic/Mar-
condes César/Cannondale/
Gelog/BrasilInvest, de São
José dos Campos (SP).

Genuinamente paranaen-
se, a DataRo conta com nove
ciclistas de elite, e dentre eles
cinco moram em Cascavel: Al-
cides “Pastel” Vieira, Nilceu
“The Flash” Aparecido dos
Santos, Cleberson “Perereca”
Weber, Tiago Silva e Renato
“Centenário” Santos.

H LAMENTOU
A possível debandada dos atletas de Cascavel é

vista como um fato a lamentar pelo ciclista Alcides
Vieira, que vê esse acontecimento como um triste
capítulo na história do ciclismo cascavelense. “A cidade
possui uma história muito bonita no esporte. Sempre
tivemos ciclistas figurando entre os melhores do País,
desde nomes como os de José ‘Zezinho’ Aparecido,
Renan Ferraro e a família Delai até os dias atuais, como
o The Flash”, comenta o atleta da DataRo.

The Flash elevou o nome
da cidade mais uma vez ao
vencer a Copa da
República este ano

IVAN STORTI

Reportagem: Marcelo Machado
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TIME PG J V E D GP GC SG
1° Joinville 12 4 4 0 0 9 3 6
2° América-MG 10 4 3 1 0 9 2 7
3° Vasco 7 4 2 1 1 7 3 4
4° ABC 7 4 2 1 1 5 3 2
5° Ceará 7 4 2 1 1 5 6 -1
6° Ponte Preta 7 5 1 4 0 8 7 1
7° Luverdense 6 4 1 3 0 4 3 1
8° Náutico 5 4 1 2 1 6 5 1
9° Bragantino 5 4 1 2 1 6 7 -1
10° Oeste 5 5 1 2 2 5 7 -2
11° S. Correa 4 3 1 1 1 5 4 1
12° Paraná Clube 4 4 1 1 2 6 6 0
13° América-RN 4 4 1 1 2 7 8 -1
14° Boa Esporte 4 4 1 1 2 4 6 -2
15° Icasa 4 4 1 1 2 3 6 -3
16° Santa Cruz 4 4 0 4 0 3 3 0
17° Avaí 3 3 1 0 2 3 5 -2
18° Atlético-GO 3 4 0 3 1 6 9 -3
19° Portuguesa 2 4 0 2 2 4 8 -4
20° Vila Nova 1 4 0 1 3 0 4 -4

5ª RODADA
TERÇA-FEIRA

Oeste1x1Ponte Preta
SEXTA-FEIRA

Paraná Clube x Boa Esporte
SÁBADO
16h20 Portuguesa x América-RN
16h20 Icasa x Santa Cruz
16h20 Avaí x Ceará
16h20 ABC x Sampaio Correa
16h20 América-MG x Vila Nova
16h20 Luverdense x Bragantino
21h Atlético-GO x Joinville

Náutico x Vasco*
* Adiado

SÉRIE B

TIME PG J V E D GP GC SG
1° Internacional 10 4 3 1 0 7 4 3
2° Goiás 10 5 3 1 1 4 2 2
3° Fluminense 9 4 3 0 1 7 2 5
4° Corinthians 8 4 2 2 0 4 1 3
5° Bahia 7 4 2 1 1 5 3 2
6° Cruzeiro 7 4 2 1 1 7 6 1
7° Sport 7 4 2 1 1 5 4 1
8° Grêmio 7 4 2 1 1 4 3 1
9° Palmeiras 6 4 2 0 2 6 6 0
10° São Paulo 6 4 1 3 0 7 4 3
11° Santos 6 4 1 3 0 3 1 2
12° Vitória 5 4 1 2 1 5 5 0
13° Botafogo 4 5 1 1 3 8 8 0
14° Atlético-PR 4 4 1 1 2 6 7 -1
15° Atlético-MG 4 4 1 1 2 3 4 -1
16° Flamengo 4 4 1 1 2 4 6 -2
17° Criciúma 3 4 1 0 3 2 9 -7
18° Coritiba 3 4 0 3 1 2 3 -1
19° Chapecoense 1 4 0 1 3 2 5 -3
20° Figueirense 0 4 0 0 4 0 8 -8

5ª RODADA
QUARTA-FEIRA

Goiás2x0 Botafogo
SÁBADO
18h30 Cruzeiro x Coritiba
DOMINGO
16h Flamengo x São Paulo
16h Corinthians x Figueirense
16h Atlético-PR x Chapecoense
16h Grêmio x Fluminense
18h30 Santos x Atlético-MG
18h30 Vitória x Palmeiras
18h30 Criciúma x Internacional

Sport x Bahia *
* Adiado

SÉRIE A

estádio de Itaquera não
estará 100% pronto nes-
te domingo, mas mesmo

os corintianos mais devotos
a São Jorge vão acreditar que
sim. Após 61 anos de pro-
messas, eles verão um jogo
de seu time naquela que pro-

ATLÉTICO PARANAENSE

Furacão joga em
Maringá

O Atlético-PR recebe a
Chapecoense neste domingo,

às 16h no Estádio Willie
Davids, em Maringá. Para a

partida no Norte do Estado, o
técnico rubro-negro Miguel

Ángel Portugal poderá contar
com o retorno do zagueiro
Dráusio, suspenso contra o

Internacional, na última rodada.
O atacante Ederson, que

ficou fora do jogo-teste da
Arena, na derrota para o

Corinthians, na quarta-feira,
está recuperado de uma

amigdalite e também viajou
com o grupo à Cidade Canção.

Com apenas uma vitória
em quatro jogos, o elenco do
Furacão ouviu as recomenda-
ções do treinador espanhol.

“Temos que sair desde o início
do jogo com toda intensidade,
ritmo e velocidade que este
time tem”. Na tarde deste

sábado, ele conduz a equipe
no último treino antes do time

ir ao gramado. “Para esta
partida contra a Chapecoense
temos que ganhar. São três
pontos muito importantes”,

enfatiza Miguel.Grêmio
O técnico Enderson Moreira

vai ter de esperar pela
recuperação do zagueiro Werley
para definir o time gremista
que enfrenta o Fluminense às
16h deste domingo na Arena
do Grêmio. O jogador sentiu um
incomodo muscular na coxa e
virou dúvida para o confronto
pelo Brasileirão. O problema se
torna ainda maior para o
técnico do clube gaúcho porque
no departamento médico já se
encontram os zagueiros Pedro
Geromel e Rhodolfo. Se não
puder contar com Werley, o
técnico terá que formar a dupla
de zaga com Bressan e
Saimon. A mesma que foi
utilizada na vitória por 2 a 1
contra o Atlético-MG, pela
segunda rodada do Brasileirão,
quando o treinador escalou um
time reserva, preservando os
titulares para a Libertadores.

BRASILEIRÃO   CORINTHIANS INAUGURA ITAQUERÃO NESTE DOMINGO, CONTRA O FIGUEIRENSE

O esperado dia chegou
mete ser a sua casa definiti-
va, na zona leste de São Pau-
lo. Às 16h deste domingo, o
Corinthians inaugura o Itaque-
rão contra o Figueirense, pela
quinta rodada do Brasileirão.

Quarto colocado na tabela e
a dois pontos do líder Internaci-

onal, o time alvinegro desafia o
lanterna da competição. Na tar-
de de sexta, o técnico Mano Me-
nezes já comandou o treino na
Arena Corinthians, para que os
jogadores se acostumassem
com o gramado “padrão Fifa”.
Visando à partida deste do-

mingo, o treinador usou Rena-
to Augusto no time titular do
coletivo, para só depois trocá-
lo por Petros, que assistiu à
primeira metade da atividade
do banco. Além dele, Romari-
nho também deixou o time ti-
tular, dando lugar a Luciano.

NO MARACANÃ

Flamengo e São
Paulo fazem
o principal duelo
da rodada

Com apenas quatro pon-
tos e ocupando a 16ª posi-
ção na tabela, uma vitória
diante do São Paulo neste
domingo, às 16h, no Mara-
canã, é fundamental para o
Flamengo retomar a tranqui-
l idade, principalmente
após a derrota no clássico
com o Fluminense.

Na Gávea, Elano havia par-
ticipado entre os titulares do
treino de quinta-feira, mas foi
sacado da equipe e deve ficar
como opção no banco de re-
servas. O técnico Ney Franco
deve pôr a campo a seguinte
escalação: Felipe; Leo Moura,
Wallace, Samir e André San-
tos; Márcio Araújo, Luiz Anto-
nio, Everton e Paulinho; Her-
nane e Alecsandro.

Pelos lados do tricolor pau-
lista, décimo colocado na ta-
bela, o treinador Muricy Ra-
malho não confirmou o grupo
que irá a campo, porém a es-
calação no último jogo-treino
contra os juvenis foi: Rogério
Ceni; Luís Ricardo, Lucão, An-
tônio Carlos e Reinaldo; Sou-
za, Maicon e Paulo Henrique
Ganso; Osvaldo, Alexandre
Pato e Luís Fabiano.

SANTOS
O Santos terá quatro novidades para enfrentar o

Atlético-MG neste domingo, às 18h30, na Arena
Pantanal, pela quinta rodada do Brasileirão. A
principal delas é a volta do volante Cícero, recuperado
de uma inflamação na garanta. Além do camisa 8, o
zagueiro David Braz e o volante Alan Santos, que
também não atuaram contra o Princesa do Solimões
na última quinta, na Vila Belmiro, voltam ao time. O
lateral-direto Bruno Peres será mais uma novidade. O
volante Renato, que completou 35 anos na última
quinta, depende de sua regularização para estrear.
Caso seja inscrito a tempo, o veterano ficará como
opção no banco de reservas. Assim, o Santos deve
iniciar o duelo com: Aranha, Bruno Peres, David Braz,
Bruno Uvini, Mena; Alan Santos, Arouca, Cícero,
Lucas Lima; Gabriel Barbosa e Thiago Ribeiro.

Inter
O volante

Wellington, ex-São
Paulo, teve contrato de
empréstimo com o
Internacional publicado
no Boletim Informativo
Diário, da CBF, no fim
da tarde de sexta-feira.
Com isso, está apto a
estrear neste domingo,
quando o time
vermelho pega o
Criciúma, às 18h30,
pela quinta rodada do
Brasileirão. O técnico
Abel Braga havia
confirmado que se o
jogador tivesse
condições legais
estaria no grupo que
viaja sábado à tarde
para Santa Catarina.
O jogador pode,
inclusive, ser titular na
vaga do suspenso
Charles Aránguiz.

A quinta rodada do Campe-
onato Brasileiro será aberta
neste sábado com jogo único.
O Coritiba tem dura missão
em terras mineiras contra o
sexto colocado da tabela, o
Cruzeiro, às 18h30, no Minei-
rão, em Belo Horizonte.

Ocupando a 18ª posição
e ainda sem vencer no cam-
peonato, o Coxa estipulou
uma meta. Até a parada para
Copa, a tarefa é deixar a zona
de descanso o quanto antes.
Para isso, o time comanda-
do por Celso Roth tem as pró-

ESFACELADOS

Coritiba tenta esboçar reação contra Raposa
ximas cinco rodadas para sair
dessa situação de perigo.

A maior novidade vinda do
departamento médico fica por
conta da recuperação do ata-
cante Júlio César. O atleta que
havia sofrido uma lesão no du-
elo contra o Santos, ainda pela
segunda rodada, pode reforçar
a equipe paranaense. No entan-
to, o volante Gil e o meia-ata-
cante Robinho seguem fora.

Desta forma, apenas com a
dúvida sobre Júlio César ou
Norberto, o Coritiba deve enca-
rar o Cruzeiro com a mesma

formação que foi a campo na
derrota para o Sport no últi-
mo domingo, com: Vanderlei,
Moacir, Luccas Claro, Lean-
dro Almeida e Carlinhos; Ba-
raka, Chico, Jajá e Alex; Nor-
berto (Júlio César) e Zé Love.

Já o time celeste terá
seis desfalques para o con-
fronto. Após a eliminação da
Libertadores na última quar-
ta, para o argentino San Lo-
renzo, o técnico Marcelo Oli-
veira não terá Samudio, Luan,
Marcelo Moreno, Wallace,
Alisson e Lucas Silva.

CESAR GRECO

Confiante após duas vitórias so-
bre o comando do interino Al-
berto Valentim, o Palmeiras de-
safia o Vitória neste domingo, às
18h30, em Salvador, disposto a
repetir os feitos alcançados so-
bre Goiás (2 a 0) e Sampaio Cor-
rêa (3 a 0), pelo Brasileirão e Copa
do brasil, respectivamente. “Nos-
so time tem sido ofensivo, mas
todos têm tido um papel muito
importante também na marca-
ção. É um time com jogadores
abertos, que trocam posições,
com três ou quatro lá frente com
total liberdade para se movi-
mentar, mas que sempre volta
para marcar”, diz o confiante
Valentim sobre sua equipe.
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CHEIA
14/05 - 16h15

NOVA
28/05 - 15h40

CRESCENTE
05/06- 17h38

MINGUANTE
21/05 - 09h59

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

15oC 24oC13oC

DOMINGO
FOZ DO IGUAÇU

25oC17oC 26oC17oC

SÁBADO
LONDRINA

26oC15oC 26oC14oC

CURITIBA

21oC13oC 23oC12oC

SÁBADO DOMINGO

Céu com
muitas
nuvens

SÁBADO

24oC

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

Nublado  com
pancadas de
chuva e
trovoadas

SÁBADO DOMINGO

Nublado
com chuva

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

SolDOMINGO

Faltam

26
dias para a Copa

 Hoje relembramos a seleção húngara que
quebrou recordes na Copa do Mundo da
Suíça, em 1954. A Hungria marcou 27 gols
nas cinco partidas que disputou no torneio,
uma média de 5,4 por jogo. Com isso, o país
possui a maior média de gols da história da
competição e o maior número de gols marcados
numa mesma edição do Mundial. Infelizmente
para a espetacular e produtiva equipe, os
Magiares Mágicos foram derrotados na final
de 1954, caindo por 3 a 2 diante de uma
Alemanha. Neste sábado, chegamos a marca
de 26 dias para o início do Mundial no Brasil.

menos de um mês para o
início da Copa do Mundo,
a Fenapaf (Federação Na-

cional dos Atletas Profissionais
de Futebol) veio a público para
anunciar que irá entrar com uma
ação judicial contra a Fifa segun-
da-feira, pedindo a alteração do
horário de jogos da Copa do
Mundo que estão marcados
para as 13h e as 15h na cida-
des-sede das regiões norte, nor-
deste e centro-oeste do País.

A decisão da entidade que
representa os jogadores de fu-
tebol é fruto de um estudo reali-
zado pela Fenapaf, que mediu a
temperatura interna de jogado-
res em quatro partidas dispu-
tadas nas mesmas condições
que ocorrerão nas cidades de
Manaus, Fortaleza, Brasília e
São Paulo. O resultado dos es-
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Jogos sob calor escaldante
tudos é preocupante e apresen-
ta riscos de vida para os atle-
tas, diz o médico Turíbio Leite.

A Fenapaf alega que o es-
tudo é inédito no mundo do
futebol. Porém, em fevereiro
de 2006 o “British Journal of
Sports Medicine” já publicou
um estudo similar.

“É a primeira vez que se
mede a temperatura interna
dos jogadores durante uma
partida. E os resultados são pre-
ocupantes. Cada jogador res-
ponde de maneira particular à
exposição ao calor, e isso in-
depende de sua condição físi-
ca. E observamos que, nas con-
dições simuladas, muitos joga-
dores tiveram sua temperatu-
ra interna acima dos 40 graus.
Isso pode causar lesões neu-
rológicas que podem levar ao

coma ou até ao óbito”, explica
o médico responsável pelo es-
tudo, doutor Turíbio Leite.

Segundo Leite, as medidas
anunciadas pela Fifa para a
segurança dos jogadores é in-
suficiente. A entidade que or-
ganiza a Copa do Mundo deci-
diu que um termômetro - avali-
ado em R$ 1,6 milhão - vai
emitir uma sinal para o árbi-
tro da partida a partir de cer-
ta temperatura, e então o juiz
pode decidir por uma parada

técnica, quando os jogadores
poderiam se hidratar e dimi-
nuir a temperatura do corpo.

“A hidratação atenua o pro-
blema da temperatura, mas
não é suficiente. Mesmo com
a hidratação e a parada técni-
ca, tivemos casos de jogado-
res que continuaram acima
dos 40 graus e alegaram mal
estar. E devemos considerar
que são jogadores locais,
acostumado ao clima, não eu-
ropeus”, disse Turíbio.

D

Nos tribunais brasileiros
O presidente da Fenapaf e membro da FIFPro (entidade mundial dos atletas de futebol),

Rinaldo Martorelli explicou que a entidade apresentou os resultados do estudo para a Fifa
há mais de uma ano, e que a entidade resolveu ignorar as informações. Além disso, ele foi
intimado pelo Ministério Público do Distrito Federal, em março deste ano, à tomar alguma
atitude. Com isso, decidiu que a única saída seriam os tribunais, que têm plena condição

de obrigar a Fifa a mudar o horário desses jogos.
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