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Pág. 07

Pág. 16

R$ 1,00

Cascavel, terça-feira, 
18 de novembro de 2014

Edição 7116 - Ano XXXVII

Alta do dólar muda
rotina de camelôs

COM MERCADORIA MAIS CARA, QUEDA NAS VENDAS CHEGA A 40%
A pouco mais de um mês do Natal, o espírito natalino 

parece distante dos maiores centros comerciais de 
Cascavel. Nos camelôs, a crise está tão severa que as 

vendas estão 40% menores que no mesmo período do 
ano passado. Um dos problemas é a alta do dólar, que 

encareceu os produtos importados, visados justamente 
pelo preço mais baixo. Para abastecer as prateleiras, muitos 

já trocaram o Paraguai pelos atacados de São Paulo.
Pág. 07
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Em vez de comércio 
aquecido, camelôs 

estão vazios

Cansados da falta de água todo fim de semana, moradores do Bairro Canadá 
chamaram a Sanepar para pedir uma solução ao problema. Pág. 07
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Sem água
CASO GABRYELLA

Justiça agenda data 
para júri de acusados 
da morte de criança
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AMISTOSO

Em meio a polêmica,
Seleção Brasileira
volta a campo hoje
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Projeto reúne estudantes de 
30 cidades da região Pág. 08
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Há tempos que os empresári-
os não esperavam tão ansiosa-
mente pelo Papai Noel. E, pelo
que tudo indica, é bem capaz de
ele passar distante, bem distan-
te. Os antes lotados corredores
dos camelôs estão às moscas.
Com a alta do dólar, decorrente
da instabilidade econômica dian-
te da expectativa de mudanças
no governo federal, e a falta de
dinheiro em circulação tiraram o
ânimo até do mais esforçado
duende. Se tudo continuar des-

Cadê o Papai Noel?
se jeito, nem cartinha ao Polo Nor-
te vai resolver neste ano.

Empresários ouvidos pelo Hoje
revelam que a queda nas vendas já
é 40% em relação ao ano passado.
Confira reportagem na página 7.

E lá também tem outros dois
assuntos importantes: a atrasa-
da licitação para o início do Cen-
tro de Zoonoses de Cascavel e a
falta de água relatada por mora-
dores do Bairro Canadá.

A edição traz ainda balanço atu-
alizado da Operação Delivery, rea-

lizada na Costa Oeste e que des-
mantelou um esquema de contra-
bando de cigarros, facilitado por
policiais. Leia na página 14.

No caderno de esportes você
sabe mais sobre a polêmica so-
bre o Cascavel de Ouro e quem
entra em campo no amistoso de
hoje da Seleção Brasileira. Na
página 12 saiba qual a atração
cultural para hoje. E, na 13, não
deixe de espiar o que os astros
preveem para seu signo para
esta terça-feira.

Reduzir, reutilizar e reciclar - necessidades do século XXI
Isabella Menon é estudante e residente em Cascavel - isa_menon@hotmail.com

Durante o governo de Itamar
Franco, foi elaborado o Plano Real,
o qual conseguiu, após anos de in-
flação alta, estabilizar a economia.
Desde então, o poder aquisitivo da
população brasileira vem aumentan-
do e, com isso, o con-
sumo e a produção
de lixo. Reciclagem.
Consumo conscien-
te. Sustentabilidade.
Palavras e conceitos
que fazem parte de
um vocabulário des-
gastado em torno da
necessidade de se
rever as práticas de
consumo que marcam o mundo ho-
dierno e a imensa quantidade de re-
síduos que estamos produzindo.

Segundo o Panorama dos Resí-
duos Sólidos no Brasil, publicado pela
Abrelpe (Associação Brasileira das
Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais), foram produ-
zidos 60,8 milhões de toneladas de
lixo no País só no ano de 2010. Di-

ante disso, torna-se evidente a ínti-
ma relação existente entre a produ-
ção de lixo e o crescente consumis-
mo. Isso se justifica porque, medi-
ante a constante evolução dos bens
de consumo, a sociedade se sente

no dever de evoluir no
mesmo ritmo, assim
ela faz com que pro-
dutos antes conside-
rados suficientes
para atender as ne-
cessidades básicas
se tornem, paradoxal-
mente, efêmeros e
essenciais ao reco-
nhecimento social.

Sob esse prisma, um volume
enorme de resíduos contamina o
lençol freático, afeta a água, a flo-
ra e a fauna, compromete a saú-
de pública e contribui para as en-
chentes em diversas áreas urba-
nas. Deve-se ressaltar também a
importância de repensar a neces-
sidade de descartar uma monta-
nha de material que a indústria e

os hábitos da sociedade de consu-
mo tornam supérfluo e descartável
em pouco tempo. Por conseguin-
te, a regra é reaproveitar ao máxi-
mo para que somente o mínimo
seja descartado, ampliando o tem-
po de vida dos aterros sanitários.

Evidencia-se, portanto, que o
consumismo ocasionado pela es-
tabilização econômica, entre outros
aspectos, fez com que a socieda-
de gerasse uma maior quantidade
de detritos, porém algumas medi-
das devem ser tomadas no senti-
do de atenuar a situação. Primeira-
mente, o governo deve incentivar a
economia verde e garantir a infra-
estrutura apropriada para o despe-
jo de resíduos. Em segundo lugar,
cada cidadão deve colocar em prá-
tica os 3Rs apresentados por Jack
Johson: reduzir, reutilizar e reciclar.
Juntos, Governo e sociedade pode-
rão caminhar para um desenvolvi-
mento mais sustentável, imprescin-
dível em uma época de novos valo-
res, hábitos e necessidades.

A regra é
reaproveitar ao
máximo para
que somente
o mínimo seja
descartado

“[O governo está]
Tranquilíssimo. Não
apenas tranquilo, como
incentivando as
investigações”

Vice-presidente do Brasil, Michel Temer, sobre
a operação Lava Jato.

Aleitamento
O Hospital
Universitário de
Cascavel, por meio da
Iniciativa do Hospital
Amigo da Criança,
oferecerá hoje e
amanhã curso de
capacitação em
aleitamento materno
para os funcionários
que atendem mães e
bebês que são
nascidos no hospital.
O treinamento ocorre
no Ceapac.

Desmame precoce
O objetivo é mobilizar
os funcionários para
que mudem condutas
e rotinas que levam a

um elevado índice de
desmame precoce.
Também
conscientizar sobre
os riscos de infecções
hospitalares que as
mães estão expostas,
o combate a livre
propaganda de leites
artificiais para bebês,
bem como bicos,
chupetas e
mamadeiras.

Vencedor
O arquiteto Cyrillo
Trevisan Neto é o
primeiro vencedor de
campanha de
fidelização lançada
pelo Cadeq, Núcleo
de Decoração de
Cascavel. A promoção
visa valorizar e
reconhecer o
trabalho de
arquitetos e
urbanistas que
acessam, frequentam
e indicam as 15 lojas
que integram o
Cadeq. O prêmio, um
ultrabook LG, será
entregue em jantar
nesta sexta-feira, no
Restaurante
Armazém.

DI
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ÃO

Óbito registrado ontem,
até as 17h, pela Acesc,
em Cascavel

 Bertholina L. de J.
Alcantara (77)

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

2º sorteio

1º sorteio
08 16 18 22 39 49 58

60 61 64 65 66 69

1504
4919

53.884
36.429
72.789
18.107
08.719

3641

70 75 79 84 91 96 98

1333

02 06 09 15 17 50

652

2º sorteio

1º sorteio

1133

1653

02 04 05 06 07 08 02 09 24 25

30 49 65

04 09 53 61 63

16 18 24 25 GRÊMIO/RS

06 12 15 25 36 47

09 10 12 13 14

01 21 22 27 32 45
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Gabinete fechado
Com a exoneração dos
quatro assessores, o
vereador Marcos Rios
(Solidariedade) teve de
manter boa parte do seu
gabinete fechado ontem.
O gabinete só ficou
aberto quando o
parlamentar apareceu na
Câmara de Cascavel. A
exoneração de toda a
equipe atende a uma
determinação do juiz da
3ª Vara Criminal,
Leonardo Ribas Tavares.

Economia
O magistrado acatou
denúncia feita pelo MP
(Ministério Público)
envolvendo o desvio de
função e contratação de
funcionário fantasma por
parte de Marcos Rios na
Legislatura passada
(2009/2012). Com as
exonerações dos quatro
assessores, a Câmara vai
economizar R$ 12.700
ao mês.

Prejuízo
Em contrapartida, outro
assunto vem ganhando
espaço nos bastidores do
Legislativo municipal.
Trata-se da suposta
ocupação irregular de
cargos comissionados na
Procuradoria Jurídica.
Nos corredores, fala-se
que a irregularidade
pode ter causado um
prejuízo de quase R$
400 mil ao erário. No

Apofilab I
Vereadores de Cascavel prestaram

ontem homenagem à Apofilab
(Associação dos Portadores de
Fissuras Labiopalatais), que no

mês passado completou 23 anos
de atividade no Município. O

voto de Louvor e Congratulações
foi proposto pelo vereador tucano

Pedro Martendal (foto).

Apofilab II
Em seu discurso, Martendal destacou a importância

das ações desenvolvidas pela Apofilab. Quem recebeu
a homenagem em nome da Apofilab foi a diretora
pedagógica, Sonia Gimenez Thrun. Segundo ela, a
associação atende semanalmente 216 crianças.

MATEUS BARBIERI

 Com a proximidade do fim do ano legislativo, a
ordem da Mesa Diretora da Câmara de Cascavel é
“limpar” a pauta.  A prioridade é colocar em
votação os projetos protocolados no ano passado
e que por algum motivo estão na fila para serem
apreciados em plenário.  A Moção de Apelo ao
Ministério de Saúde para que seja reajustada a tabela
do SUS foi aprovada pelos parlamentares
cascavelenses.

entanto, o assunto ainda
está restrito aos
gabinetes, longe do
plenário.

Reformulação
O novo presidente do
PTC do Paraná, Marcelão
Sampaio, pretende fazer
uma reformulação geral
no partido no Estado.
Ontem ele esteve
reunido com líderes
políticos do Norte
Pioneiro e da Grande
Londrina. Na agenda, um
encontro com o ex-
candidato ao Senado
pelo PTC, Luiz Bárbara,
que é um dos nomes
cotados do partido para
a Prefeitura de
Londrina em 2016.

Visitas
Além do Norte Pioneiro
e Londrina, Sampaio
incluiu em seu roteiro de
visitas Maringá, Sarandi,
Cascavel e Foz do
Iguaçu. Em Cascavel, o
PTC é comandado por
Agnaldo de Carvalho. O
novo presidente
substitui o ex-presidente
do partido Tulio
Bandeira, que foi
expulso por não seguir a
orientação da direção
nacional do partido e
apoiar o tucano Aécio
Neves (PSDB) à
Presidência da República
no primeiro turno.
Bandeira declarou apoio
à presidenciável Marina
Silva (PSB).

Câmara de Cascavel acatou
ontem o parecer contrário
da CJR (Comissão de Justi-

ça e Redação) ao Projeto de Lei
149/2013, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação
de listagens de pacientes que
aguardam por consultas com es-
pecialistas, exames e cirurgias.
O parecer emitido pela CJR ale-
ga vício de iniciativa, além de in-
constitucionalidade e ilegalida-
de da matéria, do vereador Van-
derlei do Conselho (PSC).

De acordo com o vereador, a
proposta tem o intuito de melho-
rar o serviço de saúde e permitir
que o usuário do sistema público
do Município acompanhe suas so-
licitações de atendimento. “O pro-
jeto atende ao princípio de publi-
cidade e o cidadão tem o direito
ao acesso à informação. Com isso,
ele poderia acompanhar a ordem
de consultas, exames e cirurgias”,
explicou Vanderlei do Conselho,
que pediu aos colegas a derruba-
da do veto da CJR.

O presidente da Comissão de
Justiça e Redação da Câmara, Pe-
dro Martendal (PSDB), justificou o
parecer contrário afirmando que a
matéria é inconstitucional. “A ma-

OCULTO   COMISSÃO ALEGA “VÍCIO DE INICIATIVA” DE PROPOSTA DO VEREADOR

Câmara nega divulgação de
lista de espera de pacientes
A

A Câmara de Cascavel fará uma
reforma administrativa na Procura-
doria Jurídica para atender à reco-
mendação do TCE-PR (Tribunal de
Contas do Estado do Paraná). On-
tem o procurador-geral da Casa de
Leis, Pascoal Muzeli Neto, protoco-
lou o parecer jurídico sobre o caso
e concluiu que é preciso exonerar
dois assessores jurídicos e criar
dois cargos de provimento efetivo
de advogado a fim de equilibrar o
número de concursados e comis-
sionados na Procuradoria.

O depar tamento conta com
quatro advogados em cargos co-
missionados e somente em car-
go efetivo, nesse caso o próprio
procurador-geral Pascoal Muzeli

 Dia de luta
Também na sessão de ontem
os vereadores de Cascavel

aprovaram, em primeiro turno,
o Projeto de Lei 132/2013,
que institui no calendário
oficial do Município o Dia

Contra a Corrupção e a Impuni-
dade. A proposta é de autoria

do presidente da Casa de Leis,
vereador Marcio Pacheco (PPL).
De acordo com a proposta, a

dia de luta é 9 de dezembro, a
mesma data do Dia Internacio-

nal contra a Corrupção.

Neto. Ontem mesmo o presiden-
te da Câmara, vereador Márcio
Pacheco (PPL), acolheu o parecer
da Procuradoria-Geral e a reco-
mendação da Controladoria Inter-
na, que dispõe sobre a reforma
administrativa no setor jurídico.

A Mesa Diretora protocolará pro-
jeto propondo o equilíbrio entre
servidores comissionados e con-
cursados na Procuradoria. A Câma-
ra passará a ter cinco advogados,
sendo três concursados e apenas
dois comissionados. O parecer,
acolhido pelo presidente, recomen-
da ainda extinção de dois cargos
comissionados de assessor jurídi-
co e a criação de duas vagas em
provimento efetivo de advogados. 

Atualmente, o salário de advo-
gados concursados (R$ 4.859,90)
é inferior ao de assessores jurí-
dicos (R$ 6.927,90).

De acordo com parecer, a estru-
tura funcional foi instalada há cer-
ca de três anos, por gestões ante-
riores, sendo que a atual Mesa Di-
retora manteve o quadro existente.

Hoje serão protocolados um
projeto de resolução e um proje-
to de lei para ajustar as funções.
Já a exoneração dos assessores
jurídicos comissionados e o cha-
mamento de dois advogados con-
cursados ocorrerão logo após a pro-
mulgação do projeto de resolução
e da sanção da lei recomendadas
pela Procuradoria Jurídica.

téria contém vício de iniciativa, sen-
do de exclusiva competência do
Executivo criar leis que disponham
sobre a criação, a estruturação e a
atribuição das secretarias”.

O vereador Romulo Quintino
(PSL) também questionou o pa-
recer e lembrou que “outros pro-
jetos semelhantes não foram
considerados inconstitucionais
pela Comissão de Justiça e pas-
saram pela Câmara”.

Durante a votação, os verea-
dores mantiveram o parecer por
dez votos favoráveis e oito votos
contrários. Com isso, a matéria
foi arquivada.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Legislativo terá que exonerar dois advogados

 Mais transparência
Se aprovada, a lei proposta pelo vereador Vanderlei do Conselho

garantiria que uma lista fosse divulgada tanto pelos meios eletrôni-
cos, via portal da prefeitura, por exemplo, quanto afixada nas unida-
des básicas de saúde e nas unidades de Saúde da Família. O autor
explica que “o acesso à listagem seria público e irrestrito, porém os
nomes dos pacientes não seriam divulgados, apenas o número de

seu respectivo Cartão Nacional de Saúde”.

MATEUS BARBIERI

 Vereador Vanderlei,
autor do projeto que
foi arquivado
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s nove empresas-alvo da
Operação Lava Jato, sus-
peitas de participar de

um esquema de pagamento de
propina a diretores da Petro-
bras, receberam R$ 11,4 bi-
lhões do governo federal nos
últimos 11 anos. O levantamen-
to, feito pelo portal Contas
Abertas e divulgado ontem, fo-
cou nos gastos diretos do Exe-
cutivo, por meio do Orçamento
da União. Ou seja, não entram
na conta estatais, autarquias
e empresas públicas, por
exemplo. O montante foi pago,
entre 2004 e 2014, às emprei-
teiras Odebrecht, OAS, Camar-
go Corrêa, Queiroz Galvão, UTC,
Engevix, Iesa, Mendes Junior e
Galvão Engenharia.

Só a Queiroz Galvão e Ode-
brecht receberam, juntas,
57,1% dos R$ 11,4 bilhões.
Cada uma delas levou R$ 3,2
bilhões nesse período, de acor-
do com o Contas Abertas. Logo

DESVIO DE DINHEIRO   CINCO INVESTIGADOS PROMETERAM DEVOLVER R$ 447 MILHÕES À UNIÃO

Empresas da Lava Jato
receberam R$ 11,4 bi

Executivos negam cartel
Em depoimentos prestados à PF (Polícia Federal) em
Curitiba, o diretor-executivo da Queiroz Galvão Othon

Zanoide e o ex-presidente da construtora Ildefonso Colares
Filho, ambos presos pela nova etapa da Operação Lava
Jato, negaram a existência de um cartel que atuava em

contratos da Petrobras. O teor dos depoimentos dos
executivos foi divulgado ontem pela Justiça Federal do
Paraná. Zanoide falou aos policiais no sábado (15), e

Colares Filho, no domingo (16).
Ao ser ouvido pelos delegados federais na capital

paranaense, Zanoide afirmou que não sabia da existência
de acordo entre as empresas do setor de infraestrutura
para dividir entre si a execução de projetos da estatal do

petróleo, com pagamento de propina a executivos da
petroleira e partidos políticos. Ainda segundo o diretor-
executivo, a Queiroz Galvão jamais pagou suborno a

nenhum diretor da Petrobras.
Ex-presidente da construtora, Colares Filho também negou
ter conhecimento da existência de um cartel atuando nos
empreendimentos da petroleira. “Se existia, ela [a Queiroz

Galvão] não participava”, enfatizou. “Eu desconheço o
‘clube’. Isso não existe”, afirmou Colares Filho, referindo-se
à expressão relatada por um dos delatores do esquema

que era usada pelos envolvidos para definir o cartel.

atrás, a Camargo Corrêa foi
beneficiada com R$ 1,9 bilhão.
A Galvão Engenharia recebeu
R$ 1,2 bilhão, seguida por
Mendes Junior (R$ 861,3 mi-
lhões); OAS (R$ 775,7 mi-
lhões); Engevix (R$ 122,6 mi-
lhões); Iesa (R$ 71,4 milhões).

Ontem o jornal “Folha de
S.Paulo” divulgou uma esti-
mativa de quanto a União
deve recuperar de dinheiro
somente com a devolução pro-
metida por cinco investigados
pela Lava Jato que fizeram
acordo de delação premiada
em troca da redução de pena.
Até agora, os acusados pelo
esquema de desvio de dinhei-

Veja os valores que devem ser devolvidos aos cofres públicos

ro já se comprometeram, por
meio de acordo de delação
premiada, a devolver R$ 447
milhões aos cofres públicos,
segundo o periódico.

O último a fechar o acordo
com a Justiça foi o gerente-exe-
cutivo de Engenharia da Petro-
bras, Pedro Barusco, que ope-
rava como “braço direito” do
ex-diretor de serviços da esta-
tal Renato Duque, que foi pre-
so na última sexta-feira na sé-
tima fase da operação Lava
Jato da Polícia Federal e do Mi-
nistério Público Federal. Barus-
co concordou em devolver o
equivalente a R$ 252 milhões
em troca de uma pena menor.

A presidente da Petrobras,
Graça Foster, anunciou ontem
que a estatal vai criar uma di-
retoria de governança após as
denúncias de corrupção na
estatal. A executiva disse ter
proposto a criação do novo ór-
gão na sexta-feira (14) ao Con-
selho de Administração da
companhia e que obteve dele
“a autorização para aprofunda-
mento e preparação de propos-
ta para criação - na diretoria do
colegiado na Petrobras - des-
sa diretoria de compliance”.

“Foi apoio unânime que nós

REPAR

Executivo
aponta propina

em refinaria
do Paraná
Executivos do grupo

Toyo Setal afirmaram, em
depoimento ao Ministério
Público Federal dentro de
acordo de delação premia-

da, que o esquema de
superfaturamento de

obras e desvio de recursos
da Petrobras para paga-

mento de propina a políti-
cos incluiu a Repar (Refina-

ria Presidente Getúlio
Vargas), em Araucária,

região metropolitana de
Curitiba.

Segundo o jornal “O
Estado de São Paulo”, Julio
Camargo e Augusto Ribeiro
de Mendonça Neto, ambos

executivos do grupo,
afirmaram que, para

ganhar a licitação para as
obras na Repar, participan-

do dentro do Consórcio
Interpar - controlado pela
Mendes Júnior -, a Toyo
teve que pagar R$ 12
milhões em propina.
“O valor foi pago medi-

ante transferências feitas
no exterior”, apontou

Camargo, referindo-se a
cobrança feita por Renato
Duque e Pedro Barusco.

recebemos do comitê de admi-
nistração da Petrobras. Temos
capacidade de governar, de
governança da companhia”,
disse Graça durante a divulga-
ção de dados operacionais do
terceiro trimestre de 2014, em
conferência com analistas e
investidores.

Ela não informou, no entan-
to, quem estará à frente da
nova diretoria, que visa ao
“cumprimento de leis e regula-

FRAUDES

TCE investiga
escritórios que

prestam serviços
a prefeituras

O TCE-PR (Tribunal de
Contas do Estado) está

investigando a prestação de
serviços jurídicos, contábeis e
de informática por empresas
às prefeituras paranaenses. A
ação é decorrente de solicita-

ção feita pelo conselheiro
Ivens Linhares e aprovada em
sessão do Pleno. O objetivo é
identificar as empresas, seus
proprietários e a participação
delas em processos licitatóri-
os promovidos pelos municípi-
os, a fim de identificar possí-

veis irregularidades.
Para tanto, estão sendo

cruzadas informações por
setores do Tribunal, como a
DCM (Diretoria de Contas

Municipais), que analisa as
prestações de contas das

prefeituras e a DIE (Diretoria
de Informações Estratégicas),
que possui diversos bancos

de dados oficiais.
A investigação identifica os

proprietários das empresas,
quais as licitações em que

participaram, em quais foram
vencedoras, quais os contra-
tos mantidos com as prefeitu-
ras e em que valores, além
de outras informações. Uma
das intenções é identificar

possíveis fraudes no proces-
so licitatório e na própria

prestação de serviços aos
municípios em áreas que são
vitais para a administração.

APÓS DENÚNCIAS

Petrobras quer criar diretoria de governança
mentos internos e externos”.
Mas explicou que a nova dire-
toria é “um passo além” da
gerência executiva de auditoria.

“Não é exatamente o que
faz a nossa gerência executiva
de auditoria, é um passo além.
Passa a fazer parte do colegia-
do. Há convivência maior dos
processos da companhia, além
de muitas outras participa-
ções, atuações e responsabili-
dade”, explicou Foster.

Presidente da Petrobras, Graça
Foster: nova diretoria na estatal

A

DIVULGAÇÃO

Paulo Roberto Costa (ex-diretor de Abastecimento da Petrobras) ....................................  R$ 70 milhões

Alberto Youssef (doleiro) ......................................................................................................... R$ 55 milhões

Julio Camargo e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (executivos do grupo Setal) ........ R$ 70 milhões

Pedro Barusco (gerente-executivo de engenharia da Petrobras) ........................................ R$ 252 milhões
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RESPIRO    LEVE MELHORA AINDA NÃO SIGNIFICA SINAL DE AQUECIMENTO

economia brasileira acelerou
o ritmo de crescimento em
setembro para fechar o ter-

ceiro trimestre no azul, mostrou o
Banco Central ontem, numa indi-
cação de que o País deve ter saí-
do da recessão técnica.

O IBC-BR (Índice de Ativida-
de Econômica do BC), conside-
rado espécie de sinalizador do
PIB (Produto Interno Bruto),
avançou 0,59% entre julho e
setembro sobre o segundo tri-
mestre, quando houve queda
de 0,79% sobre janeiro-março.

Só em setembro, o indica-
dor subiu 0,40% sobre agos-
to, quando havia subido
0,20% sobre o mês anterior.
No primeiro semestre deste
ano, a economia brasileira
entrou em recessão, levando
os agentes econômicos a pi-
orarem suas projeções.

Pesquisa Focus do BC mos-
trou que, pela mediana das
contas, o PIB crescerá 0,21%
neste ano, muito aquém da

expansão de 2,5% de 2013.
O cenário de fraco cresci-

mento vem junto com o de in-
flação elevada, que levou o
BC a iniciar um novo ciclo de
aperto monetário no fim do
mês passado.

O IBC-Br também mostra es-
tagnação no acumulado do
ano até setembro, com ligeira
alta de 0,01%, sendo que em
12 meses, tem alta de 0,60%.

Apesar dos melhores núme-
ros trazidos pelo indicador, a
economia brasileira não conse-
gue mostrar sinais mais consis-
tentes de aceleração.

Em setembro, a produção
industrial interrompeu dois
meses seguidos de alta, ao
mesmo tempo em que o vare-
jo desacelerava a expansão.

O IBC-Br incorpora estimati-
vas para a produção nos três
setores básicos da economia:
serviços, indústria e agropecu-
ária, assim como os impostos
sobre os produtos.

O Banco Central lançou on-
tem uma ferramenta para per-
mitir que os cidadãos tenham
acesso, pela internet, às infor-
mações sobre suas operações
de crédito e outros relaciona-
mentos com o sistema finan-
ceiro. Segundo o BC, o Siste-
ma Registrato dará acesso a
essas informações de “forma
rápida e segura”.

“Com o novo sistema, para
obter essas informações, os
cidadãos não precisarão mais
se deslocar às representações
do BC ou remeter pelos cor-
reios solicitação com firma re-
conhecida em cartório e cópi-
as de documentos pessoais
também autenticadas”, infor-
mou a instituição.

A

Economia cresce 0,59%
no 3o tri e sai da recessão

De acordo com o Banco
Central, para garantir o sigilo
dos dados pessoais dos re-
querentes, o novo sistema
incorpora “padrões de segu-
rança de identificação eletrô-
nica do cliente bancário de-
senvolvidos nos serviços de
internet banking utilizados
pelos bancos”.

O sistema está disponível
na página do Registrato, no
endereço eletrônico do BC
(bcb.gov.br - clicar em siste-
ma financeiro nacional e en-
tão a opção registrato), en-
trar no link selecionar a op-
ção “Clientes bancários que
fazem uso de internet
banking” e clicar no link “1 -
Obter a frase de segurança”.

REGISTRATO

BC cria sistema que permite
acesso a operações de crédito
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erca de 36 milhões de
pessoas, homens, mulhe-
res e crianças, são víti-

mas da escravidão no mundo,
e mais da metade delas se en-
contram em cinco países, Índia,
China, Paquistão, Uzbequistão
e Rússia, denunciou ontem a
ONG Fondation Walk Free.

Segundo a investigação con-
duzida pela organização de defe-
sa dos direitos humanos, “a es-
cravidão moderna está presen-
te nos 167 países em que foi
feito o estudo”, e abrange tráfi-
co humano, exploração sexual,
trabalho forçado, servidão por
dívida ou casamento forçado.

A organização calcula em
35,8 milhões o número de pes-

COMBATE

Escravidão no Brasil recua,
mas ainda atinge 155 mil

NO MUNDO   NÚMERO DE ESCRAVIZADOS AUMENTOU 20% EM RELAÇÃO A 2013

Quase 36 milhões
vivem em condições
de escravidão

O Brasil tem 155,3 mil pes-
soas em situação análoga à
escravidão, segundo o relató-
rio Índice de Escravidão Global
2014, da Fundação Walk Free,
divulgado ontem. Houve signi-
ficativa queda em relação ao
levantamento do ano passa-
do, que apontou mais de 210
mil pessoas submetidas ao
trabalho escravo no País.

Pela primeira vez, o núme-
ro de pessoas resgatadas em
situação de trabalho forçado
no setor da construção civil
(38% dos casos) foi maior que
no setor rural do País. De acor-
do com a Walk Free, o Brasil
atraiu bilhões de dólares em
investimentos para a execução
da Copa do Mundo, o que pro-
piciou o aumento do número
de casos em áreas urbanas.

Conforme o documento, ain-
da há muitas crianças traba-
lhando como empregadas do-
mésticas. Em 2013, segundo
a organização, 258 mil pesso-
as entre 10 e 17 anos esta-
vam trabalhando como traba-
lhadoras domésticas no Bra-
sil. Segundo um dos autores
do relatório, Kevin Bales, tam-
bém há preocupação com a
participação de crianças no
tráfico ilegal de drogas.

O Brasil está em 143º dos
167 países avaliados propor-
cionalmente em relação à po-
pulação. No ranking das Amé-
ricas, o Brasil está em 24º em
um total de 27 países avalia-
dos, melhorando também em
relação ao primeiro relatório,
que apontou que o País esta-
va em 13º.

soas escravizadas, uma alta
de 20% em relação a 2013,
apesar desta projeção não ser
atribuída a um aumento real
dos casos e sim a uma meto-
dologia mais apurada.

Ásia e África são os conti-
nentes em que os escravos
são mais numerosos.

Cinco países concentram
61% das pessoas escraviza-
das: Índia, onde existem to-
das as forças de escravidão
moderna, encabeça a lista,
com 14,3 milhões de vítimas,
na frente da China (3,2 mi-
lhões), Paquistão (2,1 mi-
lhões), Uzbequistão (1,2 mi-
lhão) e Rússia (1,1 milhão).

Em seguida estão Nigéria,

a República Democrática do
Congo, Indonésia, Bangla-
desh e Tailândia.

Em termos de porcentagem
de população submetida à es-
cravidão, a Mauritânia registra
a maior proporção (4%), segui-
da do Uzbequistão (3,97%),
Haiti, Catar, Índia e Paquistão.

Os países mais exemplares
são Islândia e Luxemburgo, com
apenas 100 vítimas cada um.

O documento acrescenta
que apenas três governos - Es-
tados Unidos, Brasil e Austrá-
lia - aplicaram medidas para
impedir o regime análogo à es-
cravidão e a escravidão indire-
ta de empresas que trabalham
em seu território.

O grupo jihadista EI (Esta-
do Islâmico) executou quase
1,5 mil pessoas na Síria des-
de que proclamou o início de
seu “califado” há cinco me-
ses, anunciou a ONG Obser-
vatório Sírio dos Direitos Hu-
manos (OSDH).

“Documentamos a execução
de 1.429 pessoas desde que o
EI anunciou seu ‘califado’ em
junho”, afirmou Rami Abdel Rah-
man, diretor da ONG, que tem
uma ampla rede de fontes em
todo o território sírio.

Das pessoas decapitadas
ou vítimas de fuzilamentos em
grupo, 879 eram civis, sendo
700 pertencentes aos Shaitat,
tribo originária da província de
Deir Ezzor, sunita assim como
o EI, que se rebelou contra esse
grupo em meados de 2014.

Outras 63 vítimas pertenci-
am a outros grupos rebeldes ou
aos rivais imediatos do EI na
Síria, os jihadistas da Frente Al-
Nusra que lutam contra o Esta-
do Islâmico nas regiões norte e
leste do país, informou Rahman.

“Além disso, 483 eram sol-
dados do regime de Bashar al-
Assad e quatro integrantes do
próprio EI acusados de corrup-
ção e outros supostos crimes”,
disse o diretor do OSDH.

O grupo Estado Islâmico exe-

SÍRIA

Estado Islâmico já executou 1.500 pessoas

GUERRILHA

Colômbia suspende diálogo com
as Farc após sequestro de general

cutou muitos integrantes das
tropas leais a Damasco com
atos de decapitação. Os corpos
foram exibidos em locais públi-
cos para “espalhar o terror en-
tre os civis e naqueles que ou-
sam combater os jihadistas”,
afirmou Abdel Rahman. “O ou-

tro objetivo do EI é aterrorizar a
comunidade internacional, ao
mesmo tempo que atrai jihadis-
tas de todo o mundo”.

 Os ativistas sírios acredi-
tam que atualmente o EI man-
tém centenas de pessoas
como reféns.

O presidente da Colôm-
bia, Juan Manuel Santos,
suspendeu as negociações
de paz com as Farc (Forças
Armadas Revolucionárias da
Colômbia), que começaram
há dois anos em Cuba, de-
pois dos sequestros de um
general e de outras duas
pessoas, crimes atribuídos
pelo governo à guerrilha.

A decisão de suspender
os diálogos de paz com as
Farc, que completariam dois
anos na próxima quarta-feira,
foi anunciada após uma reu-
nião do presidente com a cú-
pula militar.

O encontro foi convocado
em caráter de urgência após
a divulgação da notícia do se-
questro, no domingo, do gene-
ral Rubén Alzate, comandan-

te da Força-Tarefa “Titán” do
Exército, em uma área afasta
do departamento del Chocó.

Ao lado do general foram
sequestrados o cabo Jorge Ro-
dríguez Contreras e a advoga-
da Gloria Urrego, coordenado-
ra de Projetos Especiais da
força tarefa, durante uma via-
gem de caráter civil para super-
visionar um projeto energético.

Segundo o ministro da De-
fesa, Juan Carlos Pinzón, o ge-
neral Alzate solicitou um bote,
depois seguiu para Las Merce-
des, em uma zona rural de Qui-
bdó, e quando desembarcou
foi surpreendido por homens
armados com fuzis. O soldado
que manejava o bote conse-
guiu escapar e retornou a Qui-
bdó, onde comunicou o se-
questro aos comandantes.

C

A campanha de divulgação está a todo vapor e na Feira não foi
diferente; stand chamou a atenção dos visitantes

A Universidade Paranaense – Unipar fez sucesso na 35ª Expovel
(Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Cascavel),

organizada pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná. O evento aconteceu
no Parque de Exposições Celso Garcia Cid e reuniu milhares

de visitantes e expositores.
Foram seis dias de intensa programação. O público pôde prestigiar

shows sertanejos, leilão de gados, Mostra de Cavalo Crioulo, Feira de
Sabores, rodeios, fazer compras e muito mais. A Instituição mostrou um

pouco do universo acadêmico e toda gama de ensino, pesquisa e extensão
de uma Universidade.

Com stand montado na 2ª ExpoAcic, a Universidade levou à população
informações sobre seus cursos de graduação e pós-graduação. São cerca
de trinta opções só na Unidade de Cascavel, para 2015, em diversas áreas

do conhecimento.
Em nível de graduação, ao todo são quatorze cursos ofertados nesse

Processo Seletivo: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina,
Ciências Contábeis, Design de Moda, Direito, Enfermagem, Engenharia

Civil, Estética e Cosmética, História, Matemática. Odontologia, Psicologia e
Sistemas de Informação.

O evento foi para toda a família. Erica Maciel, 8 anos, disse que
participou todos os dias com os pais e parentes. A menina ficou encantada
com o stand com a Mostra de Profissões apresentada pela Unipar. “Quero
ser dentista, adoro estudar as partes do dente e a língua. Também adoro vir

na Expovel e curtir o rodeio”.

Unipar leva seus
cursos de graduação e

pós-graduação à Expovel
Cristina Schlosser  -  Assessoria de Imprensa

VESTIBULAR
As inscrições

encerram na próxima
sexta-feira, dia 21, e
podem ser feitas pelo site
www.unipar.br. A prova
acontece em 30 de
novembro. Dúvidas ligue
(45) 3321-1300.

DIVULGAÇÃO
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APOSENTADOS DO IPMC DEVEM SE RECADASTRAR
Aposentados e pensionistas do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cascavel)

tem até janeiro de 2015 façam o recadastramento. O objetivo é atualizar os dados dos inativos e dos pensionistas.
Para isso, é preciso ir a uma agência da Caixa e apresentar RG, CPF e um comprovante de endereço atualizado.

s camelôs sem adorno de
Natal denunciam a crise
que chegou ao comércio

varejista e chega à casa dos
brasileiros. Nos famosos para-
guaizinhos, que nesta época
do ano deveriam estar reple-
tos de enfeites natalinos, o
Hoje encontrou apenas duas
lojas vendendo os produtos.

E o espírito natalino não
chegou por um motivo muito
sério. A venda está terrivel-
mente baixa. Eletrônicos e
brinquedos, as sensações
deste período, estão para-

CRISE   ENFEITES NATALINOS SENTEM O PESO DO CÂMBIO E ESPÍRITO NATALINO NÃO CHEGA

dos nas prateleiras. No sem-
blante dos comerciantes, a
preocupação é latente.
“Nesta época do ano era
para estarmos vendendo
bem mais. As pessoas já es-
tão reclamando dos preços”,
lamenta Ricardo Maciel, que
há dois meses adquiriu um
comércio na Rua Barão do
Cerro Azul, próximo ao Ce-
mitério Central de Cascavel.

Alternativa para quem que-
ria gastar menos, os produtos
importados têm um agravan-
te: a disparada do dólar. Cas-

tigados pelo câmbio, quem
comprava as mercadorias no
Paraguai teve de encontrar
outra solução. “Tem muito
atacado que importa da Chi-
na e fica mais barato comprar
aqui mesmo”, explica o presi-
dente da Associação dos Ven-
dedores e Ambulantes de Cas-
cavel, Enedir Mendes.

Nesse camelô, segundo
Enedir, as vendas caíram 40%
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

Apesar da crise, a esperan-
ça é de que a procura aumen-

te após o pagamento da pri-
meira parcela do 13º salário.
“Nós estamos sentindo que as
pessoas não estão com muito
dinheiro”, observa Alexandre
José Colla, que há oito anos
trabalha como vendedor.

Há dois meses a Prefeitura
de Cascavel divulgou a empre-
sa ganhadora que faria a licita-
ção para os serviços de cas-
tração de cães e gatos pelo
Setor de Zoonoses. A Lei
6.329/2014, que busca ame-
nizar o controle populacional
de animais abandonados, indi-
cava 180 dias para implanta-
ção do projeto, mas até agora
nada saiu do papel.

Em setembro passado a

Ricardo adquiriu a banda há dois meses e lamenta a alta dos preços justo nesta época

Para evitar a crise cambi-
al, a solução foi trazer os pro-
dutos de São Paulo, mesmo
assim, não está muito otimis-
ta: “Em relação ao ano pas-
sado as vendas já caíram
20%”. (Nathalia Lehnen)

ZOONOSES

Castração: empresas são
escolhidas no valor de R$ 189 mil

prefeitura tinha anunciado a
Clínica Santta Clara como ganha-
dora do certame, no valor de R$
410.110. No entanto, segundo
a Secretaria de Saúde, essa lici-
tação para castração e procedi-
mentos cirúrgicos foi revogada.
O processo não foi homologado
porque o valor era maior que o
preço de mercado na época.

Ontem à tarde um novo
pregão foi realizado e a Fun-
dação Assis Gurgacz ganhou

o 1º lote, no valor de R$ 114
mil. A empresa Lanali (Clinivel)
venceu o 2º e o 3º lote do cer-
tame, no valor de R$ 75 mil
(um de R$ 37 mil e outro de
R$ 38 mil). Ambas foram es-
colhidas para dar início aos
serviços de castrações. Se-
gundo a Secretaria de Saúde
do Município, os trabalhos de-
vem ter início ainda neste ano.

“Os cadastramentos só
acontecerão após a licitação.
Somente famílias que possu-
em o CadUnico (Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do
Governo Federal), ONGs [Or-
ganização não Governamen-
tal] e protetores independen-
tes para animais de rua inter-
nados para adoção, conforme
cadastro que será feito no
Setor de Zoonoeses”, explica
a gerente de Vigilância Ambi-
ental, Mariléia Remostro.

MICROCHIPAGEM
Ainda em setembro a pre-

feitura também tinha divulga-
do a empresa ganhadora para
fazer os serviços de implanta-
ção de microchipagem. A em-
presa Funghetto Ribeiro, de
Pato Branco, ganhou a licitação
no valor de R$ 20,9 mil. O va-
lor estimado era de R$ 50 mil
recursos que seriam pagos
pelo Programa Via SUS (Siste-
ma Único de Saúde) do Esta-
do. (Eliane Alexandrino)

Vereador cobra explicação
Estima-se que pelo menos 25 mil animais vivem

abandonados hoje pelas ruas de Cascavel. Ontem o
vereador Paulo Porto (PCdoB) apresentou um requerimento
com novos pedidos cobrando informações da prefeitura. O

documento solicita a realização de um novo pregão, se
foram firmadas parcerias e quais itens da lei estão sendo
atendidos pelo Município. O requerimento será mais uma

vez apresentado na sessão desta terça-feira na Câmara de
Vereadores de Cascavel. (EA)

Enquanto castração e microchipagem não saem do papel,
animais seguem abandonados pelas ruas de Cascavel

 LORENA MANARIN

LORENA MANARIN

O

Alta do dólar derruba
vendas nos camelôs

A falta de água tem causa-
do transtornos para parte dos
moradores do Bairro Canadá,
em Cascavel, sobretudo nos
fins de semana. Há meses en-
frentando dificuldades, eles
comunicaram a Sanepar so-
bre os problemas e esperam
hoje ouvir soluções para que
o abastecimento não seja
comprometido.

De acordo com a presiden-
te da Associação dos Morado-
res do Bairro Canadá, Neide
Alves Pereira, uma audiência
foi marcada para que a Sane-
par apresente projetos para a
região. “Fiz um levantamento
sobre todas as ruas e casas
que enfrentam dificuldades
pela falta de água e a maioria
das pessoas que ainda não
tem caixa sofre”, revela.

A diarista Rosângela Senger
conta que é preciso adotar me-
didas de armazenamento para
garantir o preparo do almoço e
atender as necessidades do
dia a dia. “Deixo sempre um
galão cheio. Há vezes em que
até no meio da semana fica-
mos sem água na torneira”,
afirma Rosângela, que mora
com a mãe em uma casa na
Rua Visconde de Guarapuava.

A líder comunitária refor-
ça o convite para que todos
os moradores participem da
audiência. O encontro terá
início às 19h na Escola Mu-

AJUDA

Moradores reclamam de
constante falta de água

nicipal Teotônio Vilela.
MELHORIAS
A assessoria de imprensa

da Sanepar informa que a
princípio algumas melhorias
foram feitas no bairro para au-
mentar o bombeamento de
água para essa região, mas
que a partir do dia 10 de de-
zembro esse fluxo irá melho-
rar. “Estamos aguardando por
equipamentos que permitirão
aumentar a vazão de água
para essa região do bairro
que é mais alta”, explica.

Segundo a assessoria, es-
ses e outros esclarecimentos
serão levados ao conheci-
mento dos moradores do Ca-
nadá no encontro marcado
para hoje. (Romulo Grigoli)

LORENA MANARIN

Moradores reservam água em
galões para não serem
prejudicados
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Estudantes de 30 colégios
estaduais dos 18 municípios
que integram o NRE (Núcleo Re-
gional de Educação) de Casca-
vel trocaram as salas de aulas
por apresentações culturais e
artísticas, ontem, no Centro de
Convenções e Eventos de Cas-
cavel. O encontro “Dia do Mais
Educação” faz parte de um pro-
grama federal. A primeira edição
foi um grande sucesso.

Segundo a chefe do NRE,
Inês Aliete Dalavechia, o encon-
tro oportuniza a interação en-
tre os alunos e as instituições.
“Foram muitos trabalhos ela-
borados e apresentações im-
pecáveis, todos estão de para-
béns. O objetivo desse progra-
ma é a reintegração da institui-
ção e, principalmente, o aluno
ter a escola em tempo integral.
Durante o contraturno cada es-
tudante pode participar de ou-
tras atividades que ajudam no
conhecimento e em seu de-

FÉRIAS COLETIVAS

Cmeis atendem
só até dia 18
de dezembro
Os 48 Cmeis (Centros

Municipais de Educação
Infantil) de Cascavel entram
em férias coletivas dia 18
de dezembro, conforme

Decreto Municipal 12.049.
Segundo o secretário de

Educação, Valdecir Nath, a
paralisação das atividades
ocorre conforme os anos
anteriores e os pais são

comunicados com antece-
dência. “O Município oferta o
atendimento 11 meses por

ano. Todos os pais são
informados sobre o calendá-
rio escolar no início do ano e
há necessidade de fazerem
uma organização para aten-
der os filhos”, argumenta.

O retorno dos atendimentos
para as 5,1 mil crianças que

dependem de Cmei só
ocorre no dia 4 de fevereiro

de 2015. Os 1,2 mil servido-
res do Município retornarão
aos centros municipais dia
28 de janeiro e passarão
por formação continuada.
Professores da educação

infantil, incluindo regentes de
classe, estarão em férias de

29 de dezembro a 28 de
janeiro de 2015. Os demais
servidores da Secretaria de
Educação terão descanso a

partir do mesmo dia e deverão
retornar às atividades no dia
27 de janeiro. (Romulo Grigoli)

senvolvimento”, explica.
Os estudantes apresenta-

ram peças teatrais, dança,
canto, capoeira, caratê, ta-
ekwondo e outros trabalhos
desenvolvidos em várias ma-
térias na sala de aula.

Silmara Kar vat tem 13
anos e estuda no Colégio do
Campo São João do Oeste.
Animada, a estudante conta
como o programa contribui
para seu aprendizado. “Eu até
gostava de dança, mas nunca
tinha feito algo em público.
Estou muito feliz com o resul-
tado da nossa apresentação.
Foram meses de dedicação
para que a coreografia ficasse

bem apresentável. Todas as
aulas de dança fizemos no
contraturno e isso tem me aju-
dado muito”, comenta.

Além das apresentações
no Anfiteatro Emir Sfair no
amplo espaço do Centro de
Eventos, os trabalhos em ma-
quetes e diversos formatos
foram expostos ao público.

“Eu colaborei com a criação
de vários trabalhos e espero que
todos gostem das nossas inven-
ções. É muito bom poder partici-
par, ver que contribuímos com
algo”, declara a estudante Julia
Eloisa Lenki, de 12 anos, do Co-
légio Estadual Jardim Santa Feli-
cidade. (Eliane Alexandrino)

venda do prédio onde fun-
cionava o Hospital Santa
Catarina, em Cascavel,

anunciada em R$ 4 milhões e
que deveria ter ocorrido ontem
em leilão na sala do Tribunal de
Júri, foi suspensa. A previsão é
de que seja remarcada somen-
te no próximo ano. O prédio fica
na Rua Teobaldo Bresolin, no
Bairro São Cristóvão.

A penhora do imóvel ocor-
reu devido à falta do pagamen-
to a uma ação trabalhista mo-
vida em Toledo contra o antigo
proprietário do hospital, João
Tales de Lima Manoel, que fa-
leceu há dez dias.

Como o processo tramita-
va em seu nome e o advogado
da família só comunicou a
morte na última semana, o
imóvel não poderá ser vendi-
do enquanto as alterações pro-
cessuais não ocorrerem. “A
ação terá que continuar em
nome de algum herdeiro, para
que então o imóvel possa ser
levado à venda novamente”,
explica a leiloeira Maria Clari-
ce de Oliveira, ao justificar que

a agenda de leilão neste ano
foi encerrada e será retomada
somente em março.

O valor da dívida correspon-
de a 65% da estrutura com as
benfeitorias e foi anunciado
como primeiro lance de venda.

JÁCOMO LUNARDELLI
O Hospital Santa Catarina

foi fechado em julho de 2013
devido à grande quantidade
de dívidas financeiras. Pou-
co depois, foi anunciado
que no local vai funcionar o
Hospital Jácomo Lunardelli,
cuja aber tura está travada
na falta de liberações sani-
tárias e de segurança.

SANTA CATARINA   AÇÃO TRABALHISTA TRAMITAVA EM NOME DE PROPRIETÁRIO QUE JÁ MORREU

Leilão do hospital é suspenso

MAIS EDUCAÇÃO

Programa integra estudantes de 30 colégios da região

FOTOS: LORENA MANARIN

A
A expectativa era de que a

instituição fosse aberta ainda
neste mês, contudo, restam
algumas pendências. O gover-
no estadual já sinalizou para
convênio que permita ao
hospital atender pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).
(Romulo Grigoli)

A Secretaria de Saúde
de Cascavel publicou ex-
trato para locação de um
imóvel no Centro para
transferência do Casm
(Centro de Atenção em Saú-
de Mental). O contrato de
aluguel prevê o pagamento
mensal de R$ 8 mil e tem
validade de um ano. A es-
trutura inclui recepção, 14
salas comerciais, seis ba-
nheiros, cozinha e copa e
está localizada na Rua Pre-
sidente Kennedy, 1.720.

Com a nova sede, o Casm

não atenderá nesta quinta-fei-
ra, devido à mudança de estru-
tura. Os atendimentos retor-
nam na sexta-feira, das 7h às
18h, já no novo endereço.

De acordo com a gerente
da Divisão de Saúde Mental
do Município, Iara Agnes
Bach, a mudança visa garan-
tir mais espaço ao atendimen-
to de aproximadamente
1.200 pacientes em tratamen-
to. “A estrutura locada é am-
pla e permite melhorar o aten-
dimento ambulatorial, consul-
tas e psicoterapias. Também

haverá espaço para a reali-
zação de oficinas do Caps
[Centro de Atendimento Psi-
cossocial]”, explica.

A gerente complementa
que os pacientes não serão
comprometidos pela mu-
dança, pois a intenção é
transferir toda a mobília
durante o fim de semana.

Atualmente o Casm aten-
de na Rua Souza Naves e
tem na equipe de profissio-
nais, três psicólogos, dois
médicos psiquiatras e dois
clínicos. (Romulo Grigoli)

Julia Eloisa mostra

um dos trabalhos

feitos na sala de

aula no Colégio

Jardim Santa

Felicidade

Entre as apresentações, o Hip

Hop dos alunos de Capitão

Leônidas Marques ganhou

aplausos do público

SAÚDE MENTAL

Secretaria loca imóvel para transferir o Casm
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35ª Expovel (Feira Agro-
pecuária e Industrial de
Cascavel) mais uma vez

foi um grande sucesso, se-
gundo os organizadores do
evento. Este ano, mesmo
com quatro dias a menos, a
feira movimentou aproxima-
damente R$ 8 milhões.

Segundo o presidente da
SRO (Sociedade Rural do Oes-
te do Paraná), João Cunha, a
Expovel superou as expectati-
vas graças ao apoio do públi-
co. “Só temos que agradecer
a todos os cascavelenses e aos
visitantes em geral que vieram
prestigiar mais uma vez a fei-
ra. Agradecemos também todo
o apoio da imprensa local e dos
expositores que contribuíram.
Em negociações e vendas, nes-

EXPOVEL   SEGUNDO ORGANIZADORES, AS VENDAS DA 36ª EDIÇÃO COMEÇAM EM ABRIL DE 2015

sa edição, alcançamos cerca de
R$ 8 milhões”, afirma.

O público se fez presente
em todos os dias do evento.
De acordo com a organiza-
ção, foram 150 mil pessoas
que circularam pelos pavi-
lhões e prestigiaram as atra-
ções da Expovel. Sexta-feira,
sábado e domingo somaram
70 mil visitantes.

A venda dos passaportes
dos ingressos antecipadamen-
te este ano também superou
a expectativa. Deu tão certo
que o camarote para 2015 já
está sendo elaborado.

“Já começamos os prepara-
tivos para a edição do ano que
vem. O Camarote Itaipava foi
um grande sucesso e já esta-
mos organizando para que em

2015 o passaporte para todos
os dias da feira. Assim, o visi-
tante vai poder parcelar e vir
todos os dias com mais tran-
quilidade”, explica Cunha.

A previsão é de que as
vendas antecipadas tenham
início já no fim de abril de
2015, com a apresentação
das atrações da 36ª Expovel.
(Eliane Alexandrino)

Campeões do rodeio
As 35 mil pessoas que foram no domingo à noite ao Parque

de Exposições Celso Garcia Cid acompanharam uma das
finais mais equilibradas deste ano do rodeio Crystal Top
Team Cup. A etapa de Cascavel da maior competição do
rodeio nacional encerrou a 35ª Exposição e consagrou o
peão Rodrigo Costa Campos, de Três Lagoas (MS), como

campeão na montaria em touros.
Além de levar para casa R$ 10 mil, o título da etapa de

Cascavel o colocou na liderança do ranking
geral. A finalíssima será disputada de 4 a 7

de dezembro, em Campo Grande. O campeão
da temporada levará para casa R$ 1 milhão.
O pódio foi completado pelo vice-campeão
Tiago Diogo de Faria (Valentim Gentil/SP) e

Tirso Antonio Turim (Paraíso/SP).

Feira movimentou R$ 8 milhões
A

Mais de 35 mil pessoas assistiram à final do rodeio, domingo

 MATEUS BARBIERI

Hummmmmm!
Vou ter que

aguentar o Gugu
logo, logo!

Marcio, não vejo
a hora de pegar a

sua cadeira.
MATEUS BARBIERI

Bom-dia!
Hoje é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. A todos de
Cascavel e região fica aqui o registro e a minha homenagem

pelo trabalho que realizam!

Só risos
Com a aproximação do Natal, a mãe chega para
o filho de oito anos de idade e diz:
- Se você não acreditar em Papai Noel, você não
ganhará presentes.
No que o menino já responde:
- Mas eu também não acreditava na cegonha e
ela me trouxe uma irmãzinha!

Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna é o cidadão achar
que banana-prata é a fruta
que ficou em segundo lugar
no concurso de cachos!

Encerrando
As grandes almas têm
vontades, as pequenas
somente têm desejo!

No Legislativo
O vereador Bocasanta, pelo
visto, está desiludido com o
Sistema Único de Saúde.
Comentou que é melhor o
profissional abrir um
cachorro quente que atender
pelo SUS. Será que é por isso
que ele tem uma pizzaria?!!

Com tantas...
... prisões de pessoas importantes pelo País, quem deve estar

muito feliz é a classe dos advogados, que terá muito
trabalho pela frente, o que significa bons ganhos!

É justo...
... nesta época, próxima às
festas natalinas, que podemos
ver com mais precisão a
quantas anda nosso
consumismo e a quantas anda
nossa solidariedade com o
próximo!

O bocão
- Não precisa abrir tanto a
boca - diz o dentista ao
paciente.
- Mas o senhor não vai
colocar a broca?
-Vou, mas permaneço do lado
de fora!

O cidadão...
... era um ator tão limitado,

mas tão limitado, que o
máximo que conseguia era

papel reciclado!

Meio ambiente
Não jogar detritos nas ruas
evitará que as bocas de lobo
e os bueiros se encham de
sujeira e quando chover não
irá escoar a água
corretamente. Isso é líquido e
certo!

Era um...
... mau pagador tão
conhecido, que até no Natal
recebia cartão com “protestos
de elevada estima e
consideração”!!

Duro mesmo...
... é o sujeito que toda
vez que entrava em
depressão ficava com
sede de justiça e
começava a beber!

Bafo de Onça
Sabe o que é? A onça é um animal carnívoro que se
lambuza bastante na hora de comer a caça. Por essa

razão, fede muito e sua presença é detectada à distância
na mata. Assim, pessoas que possuem o hálito fétido ou
alcoólico passaram a ser chamadas de “bafo de onça”!

Não há...
... dúvida de que o falecido Tito
Mufatto, se visse a situação que
está a avenida que leva seu nome,
não ficaria contente com a
administração. Tem buraco
esperando a vez na lateral da rua
para conseguir um lugar no leito!

Cartucho histórico
Em 18 de novembro de 1930
era criada a Ordem de
Advogados do Brasil e no
mesmo dia, em 1966, era
criada a Embratur (Empresa
Brasileira de Turismo)!

Trânsito feliz
Observar as leis de trânsito,
com certeza, evitará muitas
multas, colisões e
aborrecimentos. Por que é
que tem gente que ainda
teima em não cumprir?!!
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Por Rose Bracht

Hilda Lima da Silva
Armando Volpato

Dejalma Florêncio dos Santos
Edson Cadini

Gilberto Alves Pereira
Maria de Fátima Santos

Nilton Strass Burger
Rosangela Fornari

Shirley Nunes
Roberto Luis Vida
Alexandre Pinno

Marcio Expedito Ferreira
Viviane de Oliveira

Dirceu Krebs
Luiz Carlos Magri

Luiz Carlos Dal Vesco
Ary da Silva Filho

Lianara Frigo
Evelin Roloff Zimmer

Anjos do BemAnjos do BemAnjos do BemAnjos do BemAnjos do Bem
Relatos de crianças e

adolescentes em tratamento do
câncer e seus familiares compõem

o livro “Anjos do Bem”, que o
Hospital do Câncer de Cascavel –

Uopeccan vai lançar
nesta quarta-feira.

Marcado para as 19h em frente à
Livraria Nobel, no JL Shopping, o

evento lembrará também o
Novembro Dourado, mês de luta
contra o câncer infanto-juvenil.

Para conferirPara conferirPara conferirPara conferirPara conferir
O mulherio cascavelense vai fazer

a festa na 13a edição da Venda de
Garagem da Tina, que será realizada
de hoje até quinta-feira no espaço
Clara’s Hall, instalado na Rua Rio
Grande do Norte, 1877, no Bairro

Country.
Estarão à venda produtos em

ótimo estado de conservação e de
marcas superconceituadas por um

precinho joia. O evento abrirá
espaço também para o Bazar de

Usados, com produtos
a partir de R$1.

Prato cheioPrato cheioPrato cheioPrato cheioPrato cheio
Para os bons de garfo da cidade,
uma dica: O Restaurante Doce

Tempero incrementa o cardápio do
almoço desta terça-feira com a
iguaria carneiro à moda do chef.

O Doce Tempero está instalado
na Rua Paraná, 2.447, telefone

3038-0397.

Para rirPara rirPara rirPara rirPara rir
Sucesso de público e crítica nos

seis anos em que ficou em cartaz
no Rio de Janeiro e em São Paulo,
a peça “Gargalhadas - A comédia
da vida real” estará em cena no
palco do Centro Cultural Gilberto
Mayer na noite desta terça-feira.

O espetáculo é estrelado pelo
ator André Rangel, do elenco do

programa global “Zorra Total” e os
ingressos antecipados estão à

venda nos Postos Colombo e Tonin.

“Faça sua parte e não se
preocupe com os outros. Acredite
que Deus também fala com eles, e

que eles estão tão empenhados
quanto você em descobrir o

sentido da vida”.
Paulo Coelho

Em destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaque
Jornalistas e um grupo de

convidados especiais têm encontro
marcado nesta terça-feira na

Associação Atlética Comercial.
Participarão do 2º Jantar da

Imprensa, confraternização que
abrirá espaço para o lançamento da
campanha “Clube dos Doadores”,
que o clube realiza em parceria
com o Hemocentro de Cascavel.

Beleza pura: Gabriela,
clicada por André
Milniczuk na noite
animada do Wood’s Bar

Nos agitos da noite
cascavelense, as
amigas Bruna Marafon
e Aline Bilibio
fotografadas por
Alison Oliveira

Edicelia Zornitta e Marcius Augusto Gennari, em
festividade da Associação de Senhoras de Rotarianos

VINICIUS BRACHT

Em reunião de amigos, Lucas Bittencourt e Aquiles Junior

DIVULGAÇÃO
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CINE II

CINE I

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça

e Quarta às 14h15

Festa
no Céu

Annabelle
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda e Terça
às 16h15, 19h15 e 21h15

Quarta às 21h15

Drácula
Sexta, Sábado, Domingo,
Segunda e Terça às 14h,

19h e 21h30
Quarta (Sala I) às 16h15

e 19h15

O Candidato
Honesto

Quinta às 19h e 21h30

 Maze Runner
Correr ou Morrer
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda e Terça
às 16h30

www.cinewestside.com.br

Jogos Vorazes
A Esperança - Parte 1

Estreia 19/11/2014
Quarta às 14h, 16h30,

19h e 21h30
Na compra do ingresso premiado,

ganha uma camiseta do filme

Serviço
O que:

Quando:

Onde:

Espetáculo Gargalhadas

Hoje, 21h

Centro Cultural Gilberto Mayer

Quanto: Ingressos R$ 40 e meia-entrada R$ 20

Informações: (045) 9961-2700 / 9814-7396 (Tim)

Gargalhadas

“No
psicólogo,
o sujeito
paga para
falar.
Na peça,
ele paga
para rir”

Autoajuda com
muito bom humor

Já imaginou ter a oportunidade de ver seus
problemas, rir deles e ainda encontrar soluções
para eles? É com essa fórmula, recheada com
muito bom humor, que André Rangel sobe ao
palco do Centro Cultural Gilberto Mayer hoje,
com o espetáculo Gargalhadas. A apresentação
começa às 21h.

Com os trejeitos nativos de carioca e a
malícia conquistada após oito anos de estrada,
André Rangel vai construindo fatos e
personagens hilários, e usa da experiência e dos
seus próprios dramas para ilustrar o cotidiano.
“No psicólogo, o sujeito paga para falar. Na peça,
ele paga para rir”, compara.

Conforme Rangel, o espetáculo é uma boa
sessão de terapia. Boa, não. Ótima! Pois ela
permite que as pessoas se identifiquem
com diversas questões do dia a dia e vão
encontrando soluções para elas. “Se temos
que fazer uma limonada do limão, mas ele é
galego, amarelo e amargo, temos de dar um
jeito”, brinca.

Rir dos problemas políticos até que é fácil,
mas gargalhar frente a questões
socioeconômicas parece um grande desafio. É
o que André Rangel promete para esta noite,
defendendo a reflexão, a liberdade de
expressão expondo situações pelas quais
todo o mundo passa.

Com muita interação, o improviso torna-se
quase que obrigatório. Mas para Rangel isso não
é problema, pelo contrário, é a base para sua
fórmula de autoajuda muito bem-humorada.

MATEUS BARBIERI

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HOJE NA TV

Programações sujeitas a alterações

CATVE

RIC TV

RPC TV

TV TAROBÁ

ANIVERSARIANTE DO DIA

CÂNCER (21/06 - 21/07)
Você vai se sair bem hoje, ainda mais se lida com
produtos ou serviços que estão ligados ao lar.
Mostre sua garra e corra atrás dos resultados. A
família pede mais atenção, mas evite atritos e
discussões.  Cor: pink.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)
Bom momento para cuidar dos seus assuntos de
maneira mais isolada. É melhor não confiar tanto
nos outros, pois alguém pode tentar te passar
para trás. Quanto mais você ficar na sua, melhor
serão os resultados. Cor: vermelho.

PEIXES (20/02 - 20/03)
A sua intuição fica mais forte e ajuda você a esco-
lher o melhor caminho. Há sinal de mudanças
inesperadas no trabalho, mas nada que não
possa dar conta.  Mantenha o bom humor e o
astral leve. Cor: branco.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)
O dia começa a todo vapor e terá ânimo redo-
brado para dar conta do serviço. Você conta
com a sorte para virar a mesa e conseguir o que
deseja. Seu jeito encantador ajuda a diminuir os
atritos. Cor: cinza.

LIBRA (23/09 - 22/10)
No trabalho, vai se sentir mais à vontade para
cuidar das tarefas. Faça a sua parte e redobre o
esforço, assim, vai vencer qualquer rivalidade
no serviço. Tenha jogo de cintura com imprevis-
tos.  Cor: azul.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)
Hoje você estará mais flexível para se entender
com os colegas e agir em grupo.  Mantenha o
foco e batalhe com unhas e dentes pelo que
deseja! Cor: branco.

TOURO (21/04 - 20/05)
Sua disposição para o trabalho estará redobra-
da logo cedo. Concentre sua atenção e não dei-
xe as tarefas para depois.  Melhor se concentrar
no que vocês têm em comum. Cor: preto.

VIRGEM (23/08 - 22/09)
Hoje, você tem boas chances de ganhar uma
graninha a mais. Sua determinação e disposição
para encarar as tarefas pode se transformar em
lucro – é só batalhar por isso! Use seu jogo de
cintura para driblar imprevistos. Cor: lilás.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)
O dia pede mais cautela com a carreira. Mesmo
que as coisas não corram como planejou, conti-
nue fazendo a sua parte e não desista no meio
do caminho. Cor: azul.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

O trabalho vai render mais se agir em equipe. Bom
dia para se juntar aos colegas e até embarcar em
uma sociedade. Deixe as diferenças de lado e refor-
ce os laços com as pessoas próximas. Cor: verde.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)
Seu poder de comunicação ganha um reforço
da Lua e pode ser a melhor arma no trabalho.
Troque ideias, marque reuniões e faça contatos.
Só evite desentendimentos com os colegas. Nada
de fazer muitas exigências, tá? Cor: vermelho.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)
Hoje, pode ser a hora de traçar metas mais altas
e ambiciosas. Corra atrás dos seus sonhos, mas
seja realista e cuide das tarefas que são urgen-
tes primeiro. Peça a ajuda dos amigos, se for
preciso, para vencer um rival. Cor: pink.

HORÓSCOPO

Novelas

REDE MASSA

NITH-HAIAH
Quem nasceu no dia 18 de novembro
está sob a influência desse anjo. Possui
serenidade, moderação, equilíbrio, auto-
controle, harmonia e paciência. Assim,
consegue com mais facilidade que os
outros, estabilidade emocional, profis-
sional e material. Benevolente mesmo
com os inimigos, vive de maneira ple-
na, tem alegria e prazer em viver. Sua
vida não tem travas ou limites. Geral-
mente um autodidata, é bem informado
sobre qualquer assunto. Poderá pos-
suir um grande poder paranor-
mal e inspiração para do-
minar as ciências esotéri-
cas. Amará a paz, a soli-
dão, a contemplação e os
mistérios da natureza. Des-
de criança entenderá o sig-
nificado das coisas, não sen-
do nunca um questionador,
mas sim, um observador.

06h00 – Café com Jornal
07h00 – Primeira Hora
08h00 – Café com Jornal
09h00 – Dia Dia
10h10 – Band Kids
11h10 – Atualidades com Olga Bongiovanni
12h10 – Jornal Tarobá / 1ª Edição
12h50 – Tarobá Esportes
13h05 – Tempo Quente
14h00 – Vitrine Revista
15h00 – Sabe ou não Sabe
15h30 – Tá na Tela da Band com Luiz Bacci
17h00 – Brasil Urgente Nacional
17h40 – Brasil Urgente Regional
18h40 – Ponto de Vista
18h50 – Jornal Tarobá / 2ª Edição
19h20 – Jornal da Band
20h30 – Show da Fé
21h20 – Os Simpsons
21h45 – O Mundo Segundo os Brasileiros
22h45 – Masterchef
00h30 – Agora é Tarde
01h30 – Jornal da Noite
02h20 – Que Fim Levou?
02h25 – Trip TV
02h55 – Só Risos
03h00 – Igreja Mundial

RPC TV

05h00 – Telecurso Educação Básica
05h15 – Telecurso Profissionalizante
05h30 – Telecurso Ensino Médio
05h45 – Telecurso Ensino Fundamental
06h00 – Globo Rural
06h30 – Bom Dia Paraná
07h30 – Bom Dia Brasil
08h40 – Mais Você
10h00 – Bem Estar
10h40 – Encontro com Fátima Bernardes
12h00 – Paraná TV 1ª Edição
12h50 – Globo Esporte
13h20 – Jornal Hoje
14h00 – Vídeo Show
14h45 – Vale a Pena Ver de Novo / Cobras & Lagartos
16h00 – Amistoso da Seleção Brasileira / Brasil x
Áustria
18h00 – Malhação
18h25 – Boogie Oogie
19h10 – Paraná TV 2ª Edição
19h30 – Alto Astral
20h30 – Jornal Nacional
21h10 – Império
22h20 – Tapas & Beijos
23h05 – Sexo e as Negas
23h50 – Profissão Repórter
00h20 – Jornal da Globo
00h55 – Programa do Jô
02h05 – Corujão / Quando um Homem Ama uma
Mulher
04h10 – Corujão / Sonhando Alto

Rede Massa

06h00 – Notícias da Manhã
07h00 – Tribuna da Massa: Manhã
08h00 – Notícias da Manhã
09h00 – Bom Dia & Cia
10h45 – Pitadas do Tempero
11h00 – Destaque
11h45 – Show de Bola
12h00 – Tribuna da Massa: 1ª Edição
13h30 – Naipi Comunidade
14h15 – Casos de Família
15h15 – Esmeralda
16h15 – Sortilégio
17h00 – A Feia Mais Bela
18h15 – Chaves
18h45 – Tribuna da Massa: 2ª Edição
19h15 – SBT Paraná
19h45 – SBT Brasil
20h00 – Chiquititas
21h10 – Rebelde
22h00 – Programa do Ratinho
23h00 – Cine Espetacular
00h45 – The Noite com Danilo Gentili
01h45 – Jornal do SBT
02h30 – Okay Pessoal!
03h30 – RS Soares

RIC TV

06h30 – Vida Leve
07h30 – Paraná no Ar
08h45 – Fala Brasil
10h00 – Hoje em Dia
12h00 – Balanço Geral
13h45 – Ver Mais
14h30 – Programa da Tarde
17h20 – Cidade Alerta
18h15 – Cidade Alerta Paraná
20h00 – RIC Notícias
20h40 – Jornal da Record
21h30 – Vitória
22h30 – A Fazenda
23h30 – CSI Miami
01h15 – IURD

CATVE

06h00 – Telecurso
07h00 – Bate Rebate
08h00 – O Causo do Dia
08h15 – Inglês com Música
08h30 – Os Sete Monstrinhos
09h00 – Quintal da Cultura
11h00 – Castelo Rá-Tim-Bum
11h30 – Que Monstro te Mordeu
12h00 – Giro de Notícias
12h05 – Hora do Esporte
12h20 – Jornal da Catve / 1ª Edição
13h00 – B.O.
13h40 – Mais Cultura
14h10 – Os Sete Monstrinhos
14h50 – As Aventuras de Tintim
15h15 – Quintal da Cultura
17h00 – Era Uma Vez no Quintal
17h30 – Inglês com Música
17h40 – Sinais do Sagrado
17h55 – Giro de Notícias
18h00 – Esporte, Política, Cidadania
19h00 – Jornal da Catve / 2ª Edição
19h30 – Bate Rebate
20h30 – Castelo Rá-Tim-Bum
21h00 – Jornal da Cultura
22h00 – Cartão Verde
23h00 – Metrópolis
23h30 – Provocações

MALHAÇÃO (GLOBO,
17H50)

Nando lamenta sua vida com
Morgana. Heideguer exige que
Nat descubra quando Duca en-
contrará Alan. A turma insiste
para Karina participar do clipe
da banda de Pedro.

Nat conversa com Duca e
Gael e Bianca se revolta contra
o pai. Cobra tenta se desculpar
com Jade e presenteia a meni-
na, que o esnoba. Nat pede no-
tícias sobre Alan e Duca diz à
avó que pode confiar na lutado-
ra. Dalva afirma para Gael que
Nat está mentindo.

BOOGIE OOGIE
 (GLOBO, 18H20)

Cristina questiona Gilda so-
bre a suposta amante de Mário.
Paulo leva Vitória para sua casa,
e Diana o repreende. Susana
pede para Inês descobrir se
Odete sabe o paradeiro de Car-
lota. Inês e Beto desconfiam de
Odete. Rafael se recusa a con-
tar para Cláudia e Otávio o que
aconteceu entre Beatriz e Elísio.
Cristina exige que Serginho con-
vença Mário a voltar para casa.

Mário pede para morar na
casa de Gilda.

IMPÉRIO (GLOBO, 21H10)
José Alfredo se enfurece

com Maria Marta. Cora obriga
Jairo a levar Fernando para lon-
ge de sua casa. Du afirma a
João Lucas que seu pai possui
negócios ilícitos. Robertão vai
atrás de Érika na casa de Téo.
Téo não acredita em Maurílio.
Cardoso e Reginaldo admiram

os pedaços do diamante cor-de-
rosa. Amanda liga para Cláudio
para falar sobre Leonardo e Be-
atriz pensa em procurá-lo. Os
funcionários do restaurante fa-
zem uma surpresa para Vicen-
te. Jairo atira o carro de Fer-
nando de uma ribanceira. José
Alfredo e Maria Marta selam uma
aliança. Naná e Antônio se inte-
ressam um pelo outro e Xana
sente ciúmes. Maurílio entrega
os documentos que provam sua
história para Téo. Tuane e Eli-
valdo flagram Jairo ameaçando
Cora. Enrico vai ao restaurante
de Vicente.

Marcos consegue
libertar Laura e Bia

da cadeia

GLOBO

Laura e Bia são levadas para a delegacia. Caíque desconfia
de Samantha. Nildes percebe que Fernando tem um carinho

especial por Itália. Caíque se arrepende de contar para
Samantha sobre sua paixão por Laura. Marcos consegue
libertar Laura e Bia da cadeia. Laura mostra para Marcos
uma foto de quatro mulheres que encontrou na casa de
Aurélio e diz que uma delas é sua mãe. Pepito aconselha
Itália a não dormir com César. Samantha comenta com
César que Laura não pode recuperar sua memória. Laura

compartilha com Bia sua preocupação com o pagamento das
contas mensais. Bia vê Sueli com o anel de Laura. Laura se

surpreende com a visita de Samantha.

DIVULGAÇÃO
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FERIDA EM ACIDENTE
Dalvina Valenga de Souza, 53 anos, ficou ferida em um acidente de trânsito na tarde
de ontem, na Rua São Paulo, Centro de Cascavel. Ela estava em um Fiat Uno, que foi

atingido por uma Hillux. Ela teve ferimentos leves.

nderson Aparecido de Le-
mos e Ederson Tiago da
Rosa estarão no banco

dos réus no dia 30 de abril de
2015, às 9h. A data do júri
popular foi marcada na 1ª Vara
Criminal de Cascavel. Os dois
rapazes estão presos acusa-
dos da morte de Gabryella
Ferreira da Silva, três anos,
ocorrida no dia 10 de setem-
bro do ano passado.

A menina brincava na frente
de casa, na Rua Adolfo Garcia,
Jardim Tarumã, em Cascavel,
quando foi atingida por três dis-
paros de arma de fogo, um de-
les na cabeça. Segundo a polí-
cia, ela foi morta por engano.
O alvo dos tiros era o tio da
menina, o qual havia se envol-

Policiais da Delegacia de
Homicídios trabalham com
duas linhas principais de in-
vestigação em relação à mor-
te de Eder Marchesi, 50 anos,
encontrado morto no início da
tarde de domingo no prédio em
que morava na Rua São Pau-
lo, próximo à Rua Marechal
Cândido Rondon, em Cascavel.
No corpo havia várias facadas.

De acordo com o delegado-
adjunto da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), Ademair Braga Júnior,
nenhuma hipótese para o crime
está descartada. “Testemunhas
disseram que ele tinha envolvi-
mento com drogas, o que a mãe
dele confirmou, mas também
soubemos que ele recebeu cer-
ta quantia em dinheiro, o que

JUSTIÇA   MENINA FOI ASSASSINADA POR ENGANO NA FRENTE DE CASA

Morte de Gabryella será
julgada em abril de 2015

vido em uma briga dias antes.
No processo judicial, Eder-

son é apontado como o atira-
dor e Anderson como piloto da
motocicleta em que os dois
estavam no momento do crime.

Ambos respondem por ho-
micídio qualificado de Ga-
bryella e por tentativa de ho-

micídio, porque Luiz Felipe de
Oliveira da Silva era o alvo
dos atiradores.

Segundo a denúncia ofereci-
da contra os acusados em ou-
tubro do ano passado pelo pro-
motor Eduardo Labruna Daiha,
o homicídio ocorreu por motivo
fútil e os acusados não deram

chance de defesa à vítima.
Se condenados, cada um

deles pode pagar pena de até
25 anos de prisão em regime
fechado. Presos em flagran-
te pelo crime, eles permane-
cem detidos na carceragem
da 15ª SDP (Subdivisão Poli-
cial). (Tatiane Bertolino)

pode ter levado a um latrocínio”.
Segundo o delegado, câme-

ras de seguranças das propri-
edades vizinhas podem auxili-
ar nas investigações. “Aguar-
damos ainda oficialmente o
laudo de necropsia para saber
se ele foi morto na noite de
sábado ou no domingo”.

Conforme Ademair, com
essa informação em mãos
será possível ter maior preci-
são nas investigações. “Aí po-
demos encontrar o autor ou
mesmo o que levou à morte”.

O delegado disse ainda que
na casa foi encontrada uma por-
ção de cocaína. “Isso não indi-
ca tráfico, a princípio, mas tra-
balhamos com todas as possi-
bilidades”. (Tissiane Merlak)

DOR SEM FIM

“Foi um choque,
e é até hoje”,
conta mãe da
menina morta
Um pouco desconfiada,
Claudineia Pereira rece-
beu a equipe de reporta-
gem do Hoje da janela da
casa mãe dela, na Rua
Adolfo Garcia, Jardim

Tarumã, em Cascavel. A
garagem da pequena

casa, que divide espaço
com outras três residênci-
as, foi palco da cena de
horror que até hoje ela

não consegue esquecer.
Era 18h do dia 10 de

setembro de 2013 e sua
filha brincava na garagem
quando foi atingida por
tiros que não eram para
ela. Claudineia lembra

que, desesperada, pegou
a filha no colo e ficou

debruçada, chorando, até
que a menina recebesse
socorro médico. Mesmo
sendo atendida, a peque-
na Gabryella não resistiu
e morreu. Pouco mais de
um ano depois do crime,

a mãe diz que não se
conforma: “Foi um cho-

que, e é até hoje”.
Na época, ela estava

grávida da outra filha, que
hoje tem nove meses e

que nem sequer conheceu
a irmã. “Ela estava brin-
cando ali na garagem.

Criei-a sozinha, era filha
de outro casamento.

Deixava com a minha mãe
enquanto trabalhava”,
relata, emocionada.

A mãe diz que mal conhe-
ce os assassinos. “Co-
nhecia eles de vista. Foi

uma confusão envolvendo
outras pessoas. Minha

filha não tinha nada a ver
com o assunto, era só

uma criança”.
Ela ficou sabendo pela
reportagem a data do
julgamento dos dois

acusados: “Queremos
justiça. Que eles sejam

condenados pelo crime”.
(Tatiane Bertolino)

A

MATEUS BARBIERI

A caldeira de uma empresa de plásticos
localizada às margens da BR-277, perto

do Jardim Presidente, em Cascavel,
pegou fogo na tarde de ontem. Dois
caminhões do Corpo de Bombeiros

foram necessários para conter o
incêndio. Os socorristas não souberam

informar como o fogo se iniciou.

DROGAS E LATROCÍNIO

Polícia tem duas hipóteses para crime
 No local onde o corpo

foi encontrado havia
uma porção de cocaína
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MONITORAMENTO   UM DETENTO ERA DA PEC E OUTRO DA CARCERAGEM DA 15ª SDP

CARCERAGEM

MP deve tentar remoção de detentos da 15ª SDP

Dois presos de Cascavel
já estão com tornozeleira

O promotor Flávio de Olivei-
ra Santos, da 10ª Promotoria,
esteve ontem nas instalações
da carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial). Segundo
o promotor, a vistoria é uma
prática rotineira, mas ontem
foi necessária devido à lota-
ção estar muito além da ca-
pacidade. “Tivemos a informa-
ção de que tem 500 presos
lá dentro. Há muitos anos a
cadeia de Cascavel já tem
esse problema e pretende-
mos pedir a remoção de al-
guns deles para outras cadei-
as da região e até mesmo

para o sistema penitenciário”.
Questionado a respeito de

a rebelião da PEC (Penitenciá-
ria Estadual de Cascavel) ocor-
rida no fim de agosto ter preju-
dicado os trabalhos com rela-
ção aos infratores, já que re-
duziu para 20% o uso da capa-
cidade, o promotor disse que,
até concluída a reforma da
unidade, Cascavel passará por
um problema sério. “Vamos ter
um período crítico e de carên-
cia de vagas pelos próximos
meses. Está se ampliando a
PIC, mas as novas vagas só
estarão disponíveis no segun-

do semestre de 2015”.
Em relação aos problemas

encontrados dentro da carcera-
gem da 15ª, Flávio disse que
esses são os mesmos de sem-
pre. “É mais fácil falarmos o
que tem de regular lá dentro do
que citar tudo o que há de irre-
gular. Mas é uma situação que
não há muito o que se fazer”.

O promotor acrescentou
que conversou com alguns
presos que voltavam do solá-
rio. “Eles falaram da superlo-
tação, da falta de médico, da
comida que é péssima, entre
outras coisas que há anos
estamos relatando nas visi-
tas mensais que fazemos”.

A reportagem do Hoje en-
trou em contato com o chefe
da cadeia, Sérgio Reinildo
dos Santos. Por telefone, ele
disse que no momento da vis-
toria estava em Medianeira -
em outra unidade que é res-
ponsável - e que precisaria
saber o que foi apontado

ntregues oficialmente
no dia 6 de novembro
pela secretária de Jus-

tiça, Cidadania e Direitos
Humanos, Maria Tereza Uil-
le Gomes, duas das cem tor-
nozeleiras já estão nas ruas
de Cascavel. A informação
foi confirmada ontem pela
assessoria de imprensa da
secretaria. Um dos presos
beneficiados era um detento
da PEC (Penitenciária Estadu-
al de Cascavel) e outro da
carceragem da 15ª SDP (Sub-
divisão Policial). O nome de-
les não foi divulgado.

Conforme a secretaria,
com a finalização do mutirão
carcerário, que está sendo
desenvolvido pela Defenso-
ria Pública do Paraná desde
5 de novembro, outras pes-
soas podem ser beneficia-
das, visto que todos os pro-
cessos dos detentos da
PEC, da PIC (Penitenciária In-
dustrial de Cascavel) e da
carceragem da delegacia
estão sendo analisados.

Ao todo, Cascavel conta
com 100 tornozeleiras, que

permitem o monitoramento
eletrônico dos detentos em
tempo real e são colocadas
nos presos mediante decisão
judicial, expedida pela VEP
(Vara de Execuções Penais).

Conforme a secretária Ma-
ria Tereza, a prioridade são

presos que estão em regime
semiaberto, mulheres com fi-
lhos e idosos, podendo tam-
bém ser escolhidos quem está
em regime provisório, aguar-
dando julgamento da Justiça,
desde que o crime não seja
violento. (Tissiane Merlak)

Como funciona
Segundo a Secretaria de

Justiça, o sistema de
monitoramento eletrônico via
tornozeleiras funciona como

uma prisão domiciliar 24
horas. Quando o detento

adquire esse benefício, uma
área é delimitada pela

Justiça pela qual ele pode
transitar. Através de um

sistema de GPS, é possível
saber até a velocidade em

que o preso está andando e,
em caso de rompimento da
tornozeleira, uma tecnologia
específica avisa a Central de

Videomonitoramento, em
Curitiba. A partir daí, a Polícia
Militar é acionada e o preso

é levado a uma unidade
prisional e perde o direito da

tornozeleira, devendo
retornar para a cela.

O equipamento conta com
uma cinta, percorrida por
fibra ótica que faz o sinal

circular, e serve para fixar o
aparelho acima do pé do
preso. (Tissiane Merlak)

Custo
Com a aquisição das 5 mil tornozeleiras por parte do

governo do Estado, o Paraná deve economizar cerca de
R$ 9,5 milhões mensais somente com a liberdade dos
presos que fizerem parte do projeto. O custo de cada
detento recluso, segundo o Depen (Departamento de
Execução Penal) do Paraná, está em torno de R$ 2 mil
por mês. Pelo sistema de monitoramento, o custo será

de R$ 241 mensais. (Tissiane Merlak)

E

Estudo
Na tarde de hoje, no auditório da 15ª SDP (Subdivisão

Policial), coordenadores do Ceebeja (Centro de Educação
Básica para Jovens e Adultos) que desenvolvem um
trabalho com 100 presos da carceragem farão uma

exposição de trabalhos desenvolvidos. Com o projeto de
leitura, que se iniciou no dia 6 de outubro, os detentos

podem ter remissão da pena. (TM)

pelo Ministério Público.
Já sobre a transferência

de presos, a assessoria de
imprensa da Secretaria de
Justiça disse que depende
de vários fatores, incluindo
a disponibilidade de vagas
no sistema penal.

Conforme a secretaria, não

se pode superlotar as peniten-
ciárias, assim, todas as situ-
ações são analisadas, o muti-
rão carcerário e a implantação
das tornozeleiras estão sendo
desenvolvidos no intuito de
retirar o maior número possí-
vel de presos das delegacias
do Estado. (Tissiane Merlak)

Carceragem tem

capacidade para 132

presos mas abriga

quase 500
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Além dos presos da

PIC e da PEC,

presos da 15ª

Subdivisão também

terão processos

analisados

Além dos presos da

PIC e da PEC,

presos da 15ª

Subdivisão também

terão processos

analisados
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

8 0
103

2534
4 8
601

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

517Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Acidente no Centro
Três pessoas ficaram feridas em um acidente com
dois Gol ontem no cruzamento da Rua Minas Gerais
com Rua João Pessoa, em Cascavel. Um casal e um
bebê de dez meses estavam em um carro atingido
na traseira em um semáforo.

Agente preso
Um agente penitenciário foi preso na madrugada
de ontem pelo Choque com um Focus na
contramão pela Rua Paraná, em Cascavel. Mário
Adilson, de 38 anos, tinha sinais de embriaguez
e teria dado voz de assalto a uma família.

om a ajuda de policiais, a
ação de uma grande quadri-
lha de contrabandistas no

oeste do Paraná ficava mais fá-
cil. Uma operação deflagrada on-
tem pela Polícia Federal resultou
na prisão de três policiais, dois
lotados na PRF (Polícia Rodoviá-
ria Federal) e um na PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), acusados
de facilitação ao esquema crimi-
noso, que trazia a mercadoria do
Paraguai para o Brasil por meio
de balsa e da Ponte Ayrton Sen-
na, em Guaíra.

De acordo com o delegado
da PF (Polícia Federal) em Gua-
íra, Marco Smith, os contra-
bandistas corrompiam os po-
liciais, que faziam vistas gros-
sas para a ação dos bandidos.

Resultado de um ano de
investigação, a polícia prendeu
ontem 21 pessoas e apreen-
deu 65 veículos, a maioria ca-
minhões roubados. Foram re-
colhidas ainda 24.345 caixas
de cigarros, totalizando 12,7

FORA DE PERIGO

DH apreende faca usada em tentativa no Interlagos

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na
manhã de ontem na Rua Paraná, em frente à
Travessa Padre Champagnat, em Cascavel.
Segundo testemunhas, Nelson Prado, de 49 anos,
foi atropelado por uma motocicleta enquanto
atravessava a Rua Paraná. O motociclista
Janderson Antunes de Moraes, de 30 anos, seguia
pela via que estava com o semáforo aberto
atingindo Nelson. Marli Aparecida Antunes, de 52
anos, que estava na moto também caiu. Os três
tiveram escoriações e contusões pelo corpo, sem
gravidade, e foram encaminhados pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) do Jardim Veneza.

milhões de maços.
“Evitamos que R$ 104 mi-

lhões em impostos fossem
sonegados. Cumprimos mais
31 mandados de prisão e 35
de busca e apreensão no Pa-
raná, em São Paulo e no Mato
Grosso do Sul”, afirma Smith.

QUADRILHA   GRUPO TINHA BASE NO PARANÁ E DEPÓSITO DE MERCADORIAS EM SÃO PAULO

Policiais são presos por
facilitarem contrabando

Os membros da quadrilha
residiam em Guaíra e em Lon-
drina e atuavam nos três es-
tados. “Eles tinham depósi-
tos em São Paulo onde guar-
davam a carga e depois a fra-
cionavam para que fosse ven-
dida no varejo”, explica.

Um adolescente de 17
anos foi atingido com dez fa-
cadas na noite de domingo
mas já está fora de perigo. A
informação foi repassada pela
assessoria de imprensa do
Hospital Universitário de Cas-
cavel, para onde o garoto foi
levado com ferimentos no tó-
rax, nos braços e no pescoço.
Sua condição é estável e ficou
em observação na enfermaria.

O rapaz sofreu o atentado
na Rua Jacarépagua, no Bair-
ro Interlagos, na região nor-
te de Cascavel. Ele foi ferido
por conhecidos após uma dis-
cussão em um bar. Para evi-
tar mais confusão, foi para
casa, só que os criminosos
o seguiram e então lhe apli-
caram os golpes de faca.

De acordo com o superinten-
dente da Delegacia de Homicí-
dios, Everton Clauss, a faca usa-
da no crime foi apreendida. “In-
vestigadores da Delegacia de
Homicídios faziam rondas pelo
bairro quando ouviram o Siate
[Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma e Emergência]
atender uma vítima ferida de
arma branca. Eles conseguiram
chegar ao local antes mesmo
dos socorristas, conversaram
com a vítima que estava consci-
ente e passou as primeiras in-
formações em relação a quem
teria praticado o crime”.

Segundo Clauss, o autor das
facadas seria maior de idade.
“Ouvimos testemunhas, a faca
usada e a ponta de outra que
acabou quebrando foram apre-

MATEUS BARBIERI

C

endidas e aguardamos que o
homem se apresente nas próxi-
mas horas na Delegacia”.

Ele disse ainda que a vítima
já tem passagens por tráfico,
roubo e furto. (Tissiane Merlak)

 Após quebrar faca

de cozinha, homem

pegou outra para

tentar matar garoto
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EM NÚMEROS
RESULTADO DE UM ANO DE
INVESTIGAÇÃO, A POLÍCIA

PRENDEU ONTEM

65 veículos

24.345 caixas de cigarros

21 pessoas

Durante as investigações,
a quadrilha movimentou mais
de R$ 80 milhões. “Estamos
cumprindo os mandados e pre-
tendemos descobrir se há
mais pessoas envolvidas nes-
sa quadrilha”, conclui Marco
Smith. (Tatiane Bertolino)
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NEUER ALFINETA CRISTIANO RONALDO SOBRE BOLA DE OURO
Goleiro campeão do mundo com a Alemanha e incluído na lista de candidatos para a Bola de Ouro,
Manuel Neuer acredita em suas chances de receber o troféu individual, apesar da concorrência de
nomes como Cristiano Ronaldo. Ao falar sobre o assunto, o camisa 1 do Bayern lembrou que não
precisa “fazer comerciais de cuecas” para alavancar sua carreira, uma clara alfinetada no CR7.

literal corrida pelo ouro
que marcou a 28ª edição
da Cascavel de Ouro, pro-

va de longa duração mais tra-
dicional do Estado, realizada
sábado, no Autódromo Zilmar
Beux, em Cascavel, ainda está
longe de ter um vencedor de-
finido. O campeão deverá ser
conhecido apenas no ano
que vem e cerca de 500 qui-
lômetros do local de larga-
da. Mais precisamente, o
dono do troféu confecciona-
do em ouro puro será deter-
minado apenas no Tribunal
da FPrA (Federação Paranaen-
se de Automobilismo).

Primeira dupla a cruzar a

CASCAVEL DE OURO  TROFÉU DE CAMPEÃO DA 28ª EDIÇÃO SÓ DEVERÁ TER DONO DEFINIDO EM 2015

Corrida de longa duração
linha de chegada no sábado,
Edgar Favarin e Valmor Emí-
lio Weiss tiveram seu Vo-
lkswagen Gol de número 9
desclassificado pelos comis-
sários técnicos por estar
com o peso abaixo do estipu-
lado pelo regulamento. Com
isso, a dupla formada por
Daniel Kaefer e Leandro Zan-
doná, que chegou em segun-
do, foi declarada vencedora da
prova. Entretanto, não chegou
a pôr as mãos no troféu, que
já havia sido entregue a Edgar
e Valmor, que ontem deram
novo capítulo ao imbróglio ao
entrarem com recurso questio-
nando a desclassificação.

Declarado vencedor da 28ª
Cascavel de Ouro, em
parceria com Leandro

Zandoná, o cascavelense
Daniel Kaefer diz que só
cabe a ele esperar pelo
resultado da prova de

sábado ser oficializado pela
Federação Paranaense de
Automobilismo. “Eu não

tenho nada a fazer a não ser
esperar. Não tenho que

entrar com recurso algum
requerendo o troféu. Cabe
ao Automóvel Clube [de

Cascavel] me entregar ele.
Creio que essa manobra na
Justiça é perda de tempo e

dinheiro por parte deles
[Edgar Favarin/Valmor Emílio
Weiss], e irá apenas atrasar

a entrega do troféu”, diz
Daniel, que só deverá ter

uma resposta da Justiça no
ano que vem. Com isso, a

serpente de ouro segue com
Favarin e Weiss, uma vez

que o ACC (Automóvel Clube
de Cascavel) não cogita a

confecção de nova peça para
ter um duplo campeão na
28ª edição da competição.

Com o troféu, Edgar se
consolida como maior

vencedor da Cascavel de
Ouro, com sete conquistas.
Ele tem a confiança de que
seguirá heptacampeão e
que a confirmação será

rápida, “talvez ainda sema-
na”. Em meio ao imbróglio, o

ACC admite ter errado ao
realizar a entrega do troféu

antes da aferição dos carros
das duplas que foram ao

pódio por parte dos comis-
sários técnicos da prova.

A cidade de Cascavel foi
palco no fim de semana da
terceira e última etapa do
Campeonato Paranaense
de Badminton, realizada
nas quadras do Círculo
Militar. E o fator casa foi
aproveitado por cinco cas-
cavelenses, que subiram
ao pódio na competição.

Destaque para a atle-
ta Mariana de Lima, que
faturou duas medalhas de
ouro, sendo uma pela ca-
tegoria Sub-11 Simples e
uma pela Sub-13, em du-
pla com Yuri Ricardo Pa-
checo Medeiros.

As irmãs Beatriz e Pâme-
la de Oliveira Minuzzo tam-
bém se evidenciaram ao

Na expectativa de contar
com casa cheia para a partida
de volta com o Marreco pela
semifinal da Chave Ouro do
Campeonato Paranaense de
Futsal, sábado, às 20h, no Gi-
násio da Neva, a diretoria do
Muffatão/Sol do Oriente dispo-
nibilizará, a partir de amanhã,
ingressos antecipados para a
decisão pela vaga na final.

Os bilhetes estarão à ven-
da nos supermercados Muffa-
tão da Neva, do West Side e
do Cancelli a R$ 20 (inteira) e
R$ 10 (meia-entrada).

A antecipação dos ingres-

A Com isso, de acordo com
o presidente do ACC (Automó-
vel Clube de Cascavel), Juraci
Massoni, o troféu passará por
uma batalha judicial antes de
ter seu dono definido. “Hou-
ve recurso junto ao Automó-
vel Clube [de Cascavel], que
o remeterá ao Tribunal da Fe-
deração Paranaense [de Au-
tomobilismo] para que eles
deliberem sobre acatar ou
não”, explica Juraci, que
aguarda uma resposta do Tri-
bunal apenas para 2015.

O questionamento de Fava-
rin e Weiss foi sobre aferição
do peso do carro sem os líqui-
dos. Segundo eles, os líquidos

podem ser repostos para a
pesagem após provas de lon-
ga duração e que isso consta-
ria em norma reguladora da
Confederação Brasileira de Au-
tomobilismo. “Não nos deixa-
ram repor os líquidos, como o
óleo do motor e o fluido de freio,
e isso deixou o carro meio qui-
lo abaixo do permitido pelo re-
gulamento. Com os líquidos fi-
camos 23 quilos mais pesa-
dos”, explica Edgar Favarin.
Antes dessa análise, uma pos-
sível diferença na aferição da
balança da equipe com a balan-
ça oficial do evento havia sido
levantada como hipótese para
balizar o recurso na Justiça.

sos é para melhor comodida-
de do torcedor, de acordo com
o supervisor da equipe, Paulo
Rocha: “É muito importante
que o torcedor garanta o seu
ingresso antes, pois é uma
partida decisiva, um grande
jogo de futsal e teremos casa
cheia. Por isso o torcedor deve
garantir a sua entrada anteci-
pada para não ficar fora, além
de poder chegar mais cedo no
sábado e evitar filas”.

Enquanto o trabalho fora de
quadra é concentrado nos in-
gressos antecipados, dentro
dela a preparação segue foca-

da ao jogo de sábado, o qual o
técnico Nei Victor acredita que
o fator casa pode ser o dife-
rencial. “Meus jogadores es-
tão de parabéns com o resul-
tado conquistado fora. O Mar-
reco é um adversário de muita
qualidade, ainda mais jogando
em casa. Queríamos a vitória,
mas o empate foi justo, nada
está ganho nem perdido, tudo
está em aberto para sábado,
vamos ter de trabalhar bem
esta semana para junto da
nossa torcida fazermos um
grande jogo e conseguir o nos-
so objetivo”, diz o treinador.

CHAVE OURO

Cascavel antecipa venda de ingressos

 BADMINTON

Cascavelenses faturam
medalhas no Estadual

conquistarem duas meda-
lhas de bronze na catego-
ria Sub-13. Elas ficaram em
terceiro nas disputas em
duplas e simples – são
dois terceiros colocados
por categoria no esporte.

O professor dos jo-
vens e técnico da equipe
de Cascavel, Adriano Fio-
ri, também comemorou na
etapa. Ele foi medalha de
ouro na categoria acima
de 35 anos. Agora, os
atletas do badminton cas-
cavelense se preparam
com vistas ao torneio in-
terno que marcará o en-
cerramento das ativida-
des neste ano, em data
ainda a ser confirmada.

Paranaense de Badminton reuniu cerca de 250 atletas de todo o Estado em Cascavel

AÍLTON SANTOS

Só na espera
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FUTSAL   EQUIPE SUB-7 DE CASCAVELFATURA TÍTULO ESTADUAL

HCR

Equipe recebe premiação
por título estadual inédito

30 ANOS DO LAGO

Abertas as inscrições para 1ª Travessia a Nado

A equipe cascavelense
de HCR (Handebol em Ca-
deira de Rodas) recebeu no
último sábado a premiação
pelo título conquistado, ain-
da no mês de outubro, de
campeão paranaense pela
categoria HCR4 Misto, mo-
dalidade pela qual mesclam
paratletas do naipe femini-
no e masculino. A conquis-
ta inédita é recebida pela
equipe com entusiasmo.

“Iniciamos a prática
desta modalidade no início
deste ano. Então, colher os
frutos do treinamento in-
tenso realizado ao longo do
ano em tão pouco tempo é
bastante gratificante”, co-
menta o técnico da equipe,
Victor Abrozino.

A conquista inédita alia-

do ao desempenho de-
monstrado ao longo da tem-
porada nas demais catego-
rias proporciona planos am-
biciosos para a equipe que
estará em seu segundo ano
de disputas. “Para 2015 a
expectativa é for talecer a
equipe para disputarmos o
título da categoria HCR7
Masculino, além represen-
tarmos o Estado no Campe-
onato Brasileiro”, comple-
menta o treinador.

A sexta edição do Campe-
onato Paranaense de Hande-
bol em Cadeira de Rodas
contou com a participação
de sete equipes das cida-
des de Toledo, Quatro Pon-
tes, Cascavel, Cianorte, São
Miguel do Iguaçu, Francisco
Beltrão e Maringá.

Segue até o dia o 21, sex-
ta-feira, o prazo de inscrição
aos atletas que desejam par-
ticipar, no domingo, da 1ª Tra-
vessia a Nado do Lago Munici-
pal. A prova que faz parte das
comemorações dos 30 anos
de criação do cartão-postal de
Cascavel está regulamentada
pela FDAP (Federação de Des-
portos Aquáticos do Paraná).

Interessados podem se ins-
crever, gratuitamente, no site
www.fdap.org.br, que também
dispõe o regulamento da com-
petição. A ficha de inscrição e
a ficha de atesto, que estão
anexadas ao regulamento, de-

vem ser enviadas para o e-mail
administrativo@fdap.org.br.

A participação no evento é
aberta a todos os atletas, fili-
ados ou não à FDAP, que se-
jam praticantes de natação e
que estejam em condições fí-
sicas para a atividade.

As categorias serão divi-
didas em masculino e femi-
nino, nas seguintes faixas
etárias: adolescentes de 11
a 14 anos; jovens de 15 a
19 anos; juniores, de 20 a
35 anos; adultos, de 36 a
49 anos e cobras, acima
dos 50 anos. Todos os par-
ticipantes receberão meda-

lha de participação do even-
to e, aos campeões de cada
categoria, será oferecido tro-
féu pelo resultado. O evento
contará com duas provas dis-
tintas, uma com percurso de
750m, com largada às 9h, e
outra de 1.500m, com larga-
da às 9h15.

Além de comemorar o ani-
versário do lago, a competi-
ção tem por objetivo incenti-
var a prática esportiva. A pro-
moção é da Prefeitura de Cas-
cavel, por meio das secreta-
rias de Meio Ambiente e Es-
porte e Lazer, com parceria
da Federação e o Sesi.

om três vitórias nos
três jogos disputados
pela etapa final da Taça

Paraná de Futsal Sub-7, re-
alizada no fim de semana,
em Marialva,
a equipe cas-
cave lense ,
c a t e g o r i a
Mamadeira,
da Escolinha
de Futsal e
Futebol do
Professor Wi-
liam, faturou o título de cam-
peão do torneio.

A etapa que contou com
organização da Federação Pa-
ranaense de Futebol de Sa-
lão, envolveu além da Escoli-
nha do Professor Wiliam,
equipes de Marialva, Campo
Mourão e Foz Cataratas.

O primeiro jogo da etapa, con-

Pequenos gigantes
siderado o mais difícil pela equi-
pe, contra os anfitriões, o time
de Marialva, terminou com vitó-
ria cascavelense pelo placar de
4 a 2. O marcador se repetiu no

segundo confronto
contra os adversá-
rios de Campo
Mourão. Já no ter-
ceiro e derradeiro
duelo, a Escolinha
do Professor Wili-
am derrotou o Foz
Cataratas por 4 a

3, após sair atrás no marcador.
A classificação final da etapa

apontou o time de Cascavel com
nove pontos conquistados, con-
tra apenas quatro da equipe vice-
campeã, Marialva. A terceira po-
sição foi obtida pelo Campo Mou-
rão e o Foz Cataratas encerrou a
disputa na quarta colocação.

 “O desempenho obtido den-

tro de quadra foi resultado das
duas últimas semanas de inten-
sa dedicação dos atletas e
apoio dos pais à equipe. Estes,
foram fatores determinantes na
união do grupo para obtermos
o título que há tempos o futsal
menores de Cascavel não con-
quistava”, afirma o técnico Wili-
am Schwartz, que já havia dis-
putado a competição com a ca-
tegoria Sub-7, no ano de 2011,
quando obteve o quarto lugar.

“O resultado é bastante sa-
tisfatório. Em nenhum momen-
to os meninos se abalaram e
se mantiveram bem focados na
busca pelo resultado”, relata o
treinador, que comanda a esco-
linha ao lado de sua esposa,
Zilda Mota, e seu filho, Nicho-
las Bryan Schwartz, e traz como
lema na instituição, “mais do
que um time, uma família”.

“O TÍTULO OBTIDO FOI
RESULTADO DE INTENSA
DEDICAÇÃO DOS ATLETAS
E APOIO DOS PAIS”

C

DIVULGAÇÃO

Equipe cascavelense fatura título estadual pela categoria HCR4 Misto

DIVULGAÇÃO

Escolinha conquista pela primeira vez troféu de campeão estadual Sub-7

1) Eder Paulo Ranzan
    Solange de Paula Batista

2) Robinson Dias da Silva
    Suelen Teixeira

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR
FONE/FAX 45-3224-5420

 email civilcsc@fratti.com.br – escriturascsc@fratti.com.br
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BRASILEIRÃO   CRUZEIRO FAZ AS CONTAS PARA SER CAMPEÃO NO FIM DE SEMANA

TORCEDÔMETRO

Verdão chega ultrapassa
marca de 60 mil sócios

SÉRIE B

Vasco tem chances remotas
de retornar hoje à Série A

INTERNACIONAL

Abel terá reforços
para duelo direto

pelo G-4 com
Altético-MG

Série A do Campeonato
Brasileiro terá sua 35ª
rodada amanhã e quin-

ta-feira e sua 36ª rodada no
fim de semana. E para come-
morar o título antecipado no
domingo, sem depender de
tropeço do São Paulo, seu
mais próximo perseguidor, o
líder Cruzeiro precisa de
seis pontos nos seus dois
próximos jogos, contra Grê-
mio e Goiás. O time mineiro

Duas vitórias em dois jogos
também pode ser campeão
com apenas uma vitória na
semana. Neste caso, preci-
sará que o São Paulo não
vença o Santos no domingo.

Para não contar com nin-
guém, a torcida celeste tor-
ce para que o time de Marce-
lo Oliveira repita agora o de-
sempenho obtido contra Grê-

mio e Goiás no primeiro tur-
no, quando bateu ambos os
adversários por 1 a 0. Se a
história se repetir, o torcedor
celeste terá a possibilidade
de comemorar o título no Mi-
neirão, ao contrário do que
aconteceu em 2013, quando
o grito de campeão saiu em
Salvador, no triunfo sobre o

Vitória, por 3 a 1.
Jogadores e o técnico Mar-

celo Oliveira sabem que o
momento decisivo no Brasi-
leirão está chegando. O meia-
atacante Everton Ribeiro re-
conhece que o título está nas
mãos do Cruzeiro, que de-
pende apenas de seus resul-
tados para ficar com a taça.

O momento, segundo o trei-
nador, requer tamanha concen-
tração que o Cruzeiro não quer
pensar, no momento, na final
da Copa do Brasil, cujo segun-
do confronto com o rival Atléti-
co será em 26 de novembro,
no Mineirão, com vantagem do
oponente, que venceu o primei-
ro jogo, por 2 a 0.

O técnico Joel Santana já
declarou que o Vasco não pode
mais queimar a gordura que
conquistou durante a Série B
do Campeonato Brasileiro.
Caso conquiste a vitória nesta
terça-feira, às 21h50, contra o
Vila Nova, a equipe carioca
pode, finalmente, garantir o
acesso à Série A em 2015.

Para isso, o Cruz-Maltino pre-
cisa também de uma combina-
ção de resultados. Além do re-
sultado positivo em São Januá-
rio, Avaí, Atlético-GO, Boa Espor-
te e Ceará não podem vencer.

Os três primeiros, entretan-
to, jogam em casa. Em má fase,

o Avaí recebe a já rebaixada Por-
tuguesa, enquanto o Atlético-
GO joga contra o Bragantino. Já
o Boa-MG enfrenta o atual líder
e postulante ao título Joinville.
O único que atua longe dos
seus domínios é o Ceará, que
vai até o Rio Grande do Norte
para enfrentar o ABC-RN.

O empate também pode ga-
rantir o acesso dos cariocas. A
possibilidade, entretanto, é
muito menor. Além de Avaí,
Atlético-GO, Boa-MG e Ceará -
que não poderiam sequer em-
patar, Sampaio Corrêa, Améri-
ca-MG e Santa Cruz podem con-
quistar apenas o empate.

O programa de sócio-tor-
cedor do Palmeiras atingiu
a marca de 60.005 na ma-
nhã de ontem. Confirmando
desta maneira o grande
crescimento do Avanti,
nome do projeto palmeiren-
se (neste mês de novem-
bro, 10 mil torcedores se
associaram). De acordo
com o Torcedômetro, o
ranking do Movimento por
um Futebol Melhor, com
este número de associados
o Verdão ocupa agora a
quinta colocação no Brasil.

Se mantiver este ritmo de
novas adesões ao seu progra-
ma de sócio-torcedor, o Pal-
meiras poderá superar nos
próximos dias o maior rival, o
Corinthians, que é o quarto
colocado no ranking, com
63.618 sócios. O Cruzeiro,
em terceiro com 66.204, tam-
bém já vê sua posição amea-
çada pelo crescimento pal-
meirense. O líder do Torcedô-
metro é o Internacional, que

tem 125.713. O Grêmio é o se-
gundo, com 80.013.

No ranking dos sócios tor-
cedores, o Palmeiras foi o clu-
be que mais ganhou adesões
em 2014. Ao todo, 24.546
se associaram ao Avanti nes-
te ano. Na sequência vem o
Corinthians que ganhou
20.167 novos sócios.

O sócio-torcedor do Pal-
meiras está ainda entre os
que mais obtiveram descon-
tos dentro do Movimento por
um Futebol Melhor. Desde o
lançamento do programa, em
janeiro de 2013, os associa-
dos acumulam R$ 2,1 mi-
lhões em descontos nas cen-
tenas de produtos oferecidos
pelas empresas que fazem
parte do Movimento.

São Paulo é o estado
com o maior número de só-
cios-torcedores, com mais
de 240 mil, contra 213 mil
no Rio Grande do Sul e
100 mil em Minas Gerais
e no Rio de Janeiro.

O futuro de Alán Ruiz e Dudu (foto)
depende dos quatro jogos finais do
Grêmio em 2014. A diretoria do clube
gaúcho quer primeiro definir se terá
ou não vaga na Libertadores do próxi-
mo ano para iniciar as negociações
com San Lorenzo (ARG) e Dínamo de
Kiev, da Ucrânia. O raciocínio é sim-
ples e justificável: em caso de partici-
pação no torneio sul-americano, o in-
vestimento para segurar a dupla po-
derá ser maior. Alán Ruiz custa 4 mi-
lhões de dólares (equivalente a R$
10,4 milhões) e Dudu 6 milhões de eu-
ros (R$ 19,5 milhões). A busca por in-
vestidores é o mais forte caminho, po-
rém também vinculado com o 2015
que se avizinha na Arena do Grêmio.

DIVULGAÇÃO

Para se garantir no G-4 e
conquistar uma vaga na

Libertadores 2015, o Inter-
nacional segue na caminha-

da rumo às três vitórias
consecutivas. A primeira já

foi, diante do Goiás no
último domingo, por 1 a 0. E,
contra o Atlético-MG neste

sábado, no Beira-Rio, a
tendência é de que o time
receba ao menos três refor-

ços: Fabrício, Aránguiz e Alex.
O lateral-esquerdo cum-

priu suspensão no último
final de semana em razão da
expulsão no jogo com o São
Paulo - empate em 1 a 1. Já
o volante está a serviço da
seleção do Chile, o que fez
desfalcar o Colorado nas
últimas duas rodadas. A

situação pode até melhorar.
Alex, que apresentou um

problema no pé direito, terá
mais uma semana para se
recuperar e conta com o

otimismo de Abel Braga, que
celebrou os “reforços”.
A direção também vê na

presença desses jogadores
uma chance de o time encor-

par. O julgamento pela
expulsão de Fabrício diante
do São Paulo ainda não está
marcado, o que indica que
retome sua titularidade.
Por outro lado, o cenário

indica que Abel não terá Alan
Patrick. O meia deixou o

confronto com o Esmeraldino
ainda no primeiro tempo com
um problema na coxa. Passa-

rá por reavaliação, mas o
técnico é reticente quanto ao
seu aproveitamento. Mesmo

caso de Nilmar, que se
recupera de uma lesão

muscular na coxa direita.
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25oC 31oC16oC 29oC28oC

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

13oC 13oC

FOZ DO IGUAÇU

17oC

LONDRINA

29oC12oC 30oC14oC

CURITIBA

25oC10oC 25oC12oC
Céu com
muitas
nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

NOVA
22/11 - 10h32

CRESCENTE
29/11 - 08h06

MINGUANTE
14/11 - 13h15

Parcialmente
nublado com
chuva

Sol

CHEIA
06/12 -10h26

TERÇA QUARTA TERÇA QUARTA TERÇA QUARTA TERÇA QUARTA

Nubladocom
pancadas de
chuva

      AMISTOSOS
8h20 Japão x Austrália
9h30 Brasil olímpico x China
9h35 China x Honduras
10h55 Irã x Coreia do Sul
15h Eslovênia x Colômbia
15h Belarus x México
15h Grécia x Sérvia
16h Áustria x Brasil
17h30 Hungria x Rússia
17h45 Itália x Albânia
17h45 Polônia x Suíça
17h45 Portugal x Argentina
17h45 Irlanda x Estados Unidos
17h45 Espanha x Alemanha
18h Escócia x Inglaterra
18h França x Suécia
19h Peru x Paraguai
22h Chile x Uruguai

      SÉRIE B
19h30 Oeste x Náutico
19h30 Icasa x Paraná Clube
19h30 Avaí x Portuguesa
19h30 Atlético-GO x Bragantino
21h50 Ponte Preta x América-RN
21h50 Vasco x Vila Nova
21h50 Santa Cruz x Sampaio Correa
21h50 Luverdense x América-MG
21h50 ABC x Ceará
21h50 Boa Esporte x Joinville

pós deixar clara a insa-
tisfação por ter perdido
a titularidade e a faixa

de capitão da seleção brasi-
leira, Thiago Silva voltou atrás
e se retratou. O zagueiro vol-
tou a falar com a imprensa na
tarde de ontem para explicar
as críticas feitas a Dunga e
Neymar devido à mudança de
status na equipe.

Concentrado com o elenco
em Viena, local do amistoso
contra a Áustria nesta terça-
feira, às 16h, o defensor afir-
mou que foi mal interpretado
e insinuou que a imprensa al-
terou o teor das suas declara-
ções. “Falei com o Neymar

com respeito, aguardando mi-
nha chance. A nossa relação
é de companheirismo. Eu te-
nho a gravação e não foi bem
isso”, afirmou.

Thiago também disse que
entrou em contato com Dunga
na manhã de ontem para ex-
plicar o que ocorreu. A conver-
sa, segundo ele, foi importan-
te para tirar “peso das costas”

O desentendimento entre a
Fifa e a FA (Associação de Fu-
tebol da Inglaterra) ganhou
mais um capítulo. Irritado com
as críticas da principal entida-
de do futebol mundial ao país,
o ex-presidente da FA, David
Bernstein, sugeriu que todas
as seleções europeias se
unam e boicotem a Copa do
Mundo de 2018, que aconte-
cerá na Rússia.

“Se estivesse na FA agora,
eu tentaria fazer tudo o que
pudesse para encorajar outras
nações com a Uefa, e há algu-
mas que definitivamente esta-
riam do nosso lado, outras tal-

vez não, a assumir esta linha.
Em uma certa fase, você preci-
sa caminhar, parar de falar e
fazer algo”, declarou Bernstein
em entrevista à BBC.

Recentemente, a Fifa isen-
tou Rússia e Catar de corrup-
ção no processo de votação
que elegeu os dois países
como respectivas sedes das
Copas de 2018 e 2022. No
mesmo relatório, a entidade
criticou a FA e garantiu que
os ingleses agiram de forma
antiética e foram excessiva-
mente indulgentes com Jack
Warner, ex-vice-presidente da
Fifa, na tentativa de sediar o

Mundial de 2018.
Bernstein criticou o coman-

do da Fifa, que classificou
como “totalitário”, e atacou a
escolha do Catar como sede
do Mundial de 2022. “Foi uma
das decisões mais absurdas
da história do esporte. Foi uma
decisão tipo Alice no País das
Maravilhas”, comentou o ex-di-
rigente. “A credibilidade do fu-
tebol sobfre enormemente nas
mãos da Fifa”, completou.

 David Bernstein sugere a todas as
seleções europeias que boicotem Mundial

APÓS DESENTEDIMENTO

Ex-líder da FA propõe boicote à Copa de 2018

FUTEBOL   EM MEIO À POLÊMICA COM THIAGO SILVA, SELEÇÃO BRASILEIRA BUSCA VITÓRIA DIANTE DA ÁUSTRIA, HOJE, ÀS 16H

Abafar o caso e selar a paz
após repercussão do caso.

O zagueiro se disse tris-
te pelo atual status na sele-
ção brasileira, mas não co-
moveu Dunga. Em sua pri-
meira entrevista após as
polêmicas declarações do
zagueiro, o treinador disse
que o time titular para o
amistoso contra a Áustria,
nesta terça-feira, será o mes-

 Dunga afirmou que não dará
privilégios a Thiago Silva

Neymar
O atacante Neymar não se incomodou com as declara-
ções de Thiago Silva. O astro do Barcelona afirmou que
não há nenhum problema entre ele e que a polêmica foi

causada pela imprensa.
“Está tudo certo, estamos numa boa. Não ligamos para

tudo o que sai [na imprensa]. Não estamos brigados
não”, destacou o jogador do Barcelona em Viena, local do

amistoso contra a Áustria nesta terça-feira.

mo que atropelou a Turquia
na semana passada.

Com isso, o Brasil entrará
em campo com Diego Alves,
Danilo, Miranda, David Luiz e
Filipe Luís; Luiz Gustavo, Fer-
nandinho, Willian e Oscar; Ney-
mar e Luiz Adriano.

A confirmação da equipe
titular mantém Thiago Silva
em segundo plano na atual
seleção. Depois da Copa do
Mundo, o zagueiro perdeu as
duas primeiras convocações
de Dunga por lesão. Na sua
primeira chamada, ficou sem
a titularidade e a braçadei-
ra que usou por quase dois
anos, já que Neymar foi elei-
to o novo capitão.

Um duelo entre Cristiano
Ronaldo e Messi é sempre
visto com grande expectativa
pela mídia e torcedores. Os
únicos que não parecem es-
tar tão animados assim com
mais um encontro são os pró-
prios astros. Nesta terça-fei-
ra, Portugal e Argentina se
enfrentam em amistoso no
Old Trafford, em Manchester,
às 17h45. Só que português
e argentino desdenham do

Seleção olímpica
Após a vitória por 3

a 0 sobre a Coreia do
Sul, no domingo, a
seleção brasileira

olímpica de futebol
decide o título do

Torneio Internacional
da China, em Wuhan,
diante dos donos da

casa, nesta terça-feira,
às 9h30 (horário de

Brasília). O time
treinado por Alexandre

Gallo tem quatro
pontos e saldo de três
gols, enquanto que os
chineses estão com o

mesmo número de
pontos, mas com

saldo de dois gols.

duelo e dizem que se trata de
apenas mais um jogo.

“É um amistoso. Se fosse
em uma Copa do Mundo seria
especial, mas é um amistoso
e não vale para nada. O que
será especial será voltar ao
Old Trafford”, disse Cristiano
Ronaldo, que voltará ao está-
dio em que brilhou com a ca-
misa do Manchester United.

Messi também adotou a
mesma linha de pensamen-

A

to mas evitou qualquer tipo
de declaração polêmica, o
camisa 10 da Argentina vê o
reencontro com naturalida-
de e prefere destacar a pre-
sença dos torcedores argen-
tinos na Inglaterra. “Jogar
contra Cristiano Ronaldo é
um jogo a mais. Estou agra-
decido pelos torcedores que
nos seguem na Inglaterra.
Não é só comigo, mas com
toda a seleção.

PORTUGAL X ARGENTINA

Cristiano Ronaldo e Messi desdenham de duelo
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