
Perícia da PF atrasa audiência do vereador Ganso sobre compra de votos
PRF apreende “droga da moda” de Hollywood no oeste do Paraná
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RESULTADOS
BRASILEIRÃO

 Fluminense ? x ? Chapecoense
 Grêmio ? x ? Cruzeiro

COPA SUL-AMERICANA
 Boca Juniors ? x ? River Plate

R$ 1,00
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QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA CAUSA DESPERDÍCIO E AMEAÇA REBANHO

Apagões constantes põem 
em risco a pecuária leiteira

Com apagões cada vez mais frequentes, produtores do Reassentamento São Francisco, em Cascavel, começam a 
fazer as contas dos prejuízos e a pôr na ponta do lápis se compensa insistir na atividade. Isso porque, além do leite 
que precisa ser jogado fora pela falta de resfriamento, as vacas adoecem quando a ordenha deixa de ser feita. Esta 

semana, a comunidade ficou sem luz por mais de sete horas. Pág. 07

Uma mãe e seus 
cinco filhos perderam 
tudo o que tinham 
ontem. Bastaram 
apenas alguns 
minutos para que 
a casinha em que 
moravam, no Bairro 
Santa Cruz, fosse 
consumida pelo 
fogo. Três crianças 
estavam no imóvel 
na hora em que 
começou o incêndio e 
foram socorridas por 
populares.
Pág. 15

Só cinzas

Com quase três vezes mais detentos que a capacidade e sem 
condições de segurança e saneamento, o cadeião da 15ª SDP 
pode continuar a receber presos. É que a Justiça negou ontem 
o pedido de interdição do chamado Barril de Pólvora, feito 
ainda em abril pela Defensoria Pública de Cascavel. Pág. 16

Barril de pólvora

MATEUS BARBIERI

AÍLTON SANTOS

CHAVE OURO

Cascavel chama
torcida para jogo 

decisivo neste sábado
Pág. 17

CULTURA

Estudantes 
aprendem 

mais sobre 
as etnias

Pág. 12
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 Vera Aparecida
Rosa (46)

As constantes quedas de
energia elétrica na zona rural
têm um forte abalo econômico
e até social. Pequenos produ-
tores, que dependem de cada
gota de leite para sobreviver,
são obrigados a jogar fora a pro-
dução de um dia porque o pro-
duto não recebeu a refrigeração
adequada. Não bastasse o
ouro branco deles que vai pelo
ralo, há um outro risco ainda
maior: os animais precisam da
ordenha rotineira, caso contrá-

No escuro
rio, adoecem. Leia a reportagem
na página 7 desta edição.

Na cobertura policial, desta-
que para três assuntos preocu-
pantes. Uma mãe e seus cinco
filhos perderam o pouco que con-
seguiram acumular. O fogo con-
sumiu a pequena casa em que
moravam. Por pouco não houve
uma tragédia, porque três das
crianças estavam no local quan-
do o incêndio começou.

Em uma operação conjunta, foram
recolhidas várias caixas de material

explosivo de uma loja que funciona-
va na área central de Cascavel.

As polícias do Paraná se
surpreenderam com a apreen-
são de duas drogas até então
desconhecidas por aqui. Veja
quais na página 16.

Tem também o caderno es-
portivo, com reportagens sobre
a Chave Ouro e os preparativos
para as Paralimpíadas Escola-
res, e as notícias que têm sacu-
dido o mundo político. Uma óti-
ma sexta-feira a todos!

“[Tem de] Falar com a Polícia Federal”
Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve
ontem em Foz do Iguaçu, ao ser questionado por

jornalistas sobre a operação Java Jato, que
desarticulou esquema de corrupção dentro da

Petrobras e envolve, dentre outros, o PT de Lula.

Fidelização
Uma das primeiras
ações práticas do
Cadeq, Núcleo de
Decoração de
Cascavel, é uma
campanha de
fidelização que
valoriza profissionais
da área tecnológica.
Um dos mais recentes
núcleos do
Empreender da Acic, o
Cadeq promove
evento na noite desta
sexta-feira para a
entrega do primeiro
dos prêmios da
promoção. O vencedor
dessa etapa é o
arquiteto Cyrillo
Trevisan Neto, que
ganhará um
ultrabook. A
cerimônia será 20h,
no Restaurante
Armazém.

Empreender
Estão abertas as
inscrições aos
empresários do
Programa
Empreender, da Acic,
que queiram
participar da terceira
Rodada de Negócios
do ano. Ela será no
dia 2 de dezembro, às
19h, na associação
comercial. O número
de inscrições é
limitado a 25
participantes.
Informações com
Juliano, pelo telefone
(45) 3321-1456.

Exportação
Faciap, Ippex e Acic
desenvolvem no dia
27 de novembro, a
partir das 8h, curso
sobre Exportação I.
Na Acic, o
treinamento
informará sobre
política brasileira de
exportação,
planejamento
estratégico, preço na
exportação e
despachos
aduaneiros. O
investimento é de R$
225 a associados da
Acic e de R$ 250 aos
outros interessados.

 Um governo verdadeiramente com-
prometido com as causas populares não
pode se sujeitar às restrições impostas
pelas forças conservadoras, neoliberais,
feias, bobas e cara de tacho.

A despeito das objeções da direita
golpista, amparadas em obras marcada-
mente reacionárias, como “A Aritmética
da Emília” e “Aprendendo a Contar” (Yoyo
Books: obviamente uma insidiosa doutri-
nação imperialista), as forças progressis-
tas enviaram ao soberano Congresso
Nacional (de quem se espera a não su-
jeição às pressões autoritárias da oposi-
ção) projeto de lei que revoluciona a ma-
temática e cria um instrumento de revolta
contra as classes opressoras.

Muito embora a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (a famigerada LDO) requei-
ra do governo popular da presidente Dil-
ma a geração neste ano de um superá-
vit primário de R$ 116 bilhões para aten-
der as demandas dos rentistas, a com-
binação de sua administração previden-
te e a matemática dialética já permitia
atender essa injusta exigência com um
superávit de apenas R$ 49 bilhões.

A diferença (R$ 67 bilhões) seria utili-
zada para fins mais nobres, como o Pro-
grama de Aceleração de Crescimento (o
PAC, já em sua n-ésima edição, sem que
a primeira tenha sequer acabado!) e as
desonerações tributárias, peças essen-

ciais da estratégia de desenvolvimento
com inclusão (oposta, é bom dizer, à de-
fendida pelos ortodoxos), que permitem
crescimento acelerado com melhora na
distribuição de renda, mesmo que os
números do IBGE, possivelmente devido
a uma conspiração retrógrada, ainda se
recusem a admitir essas conquistas.

Não contávamos, contudo, com a má
vontade dos países desenvolvidos, que -
certamente com o objetivo de impedir os
avanços populares no Brasil - se recu-
sam a crescer. No entanto, sob a inspira-
da gerência da nossa presidente, a Guia
Genial dos Povos, e do Querido Líder, o
ministro-chefe da Casa Civil, demos um
passo extraordinário à frente. Com a nova
proposta poderemos abater dos recur-
sos destinados aos rentistas um valor
maior do que os R$ 116 bilhões original-
mente reservados. O resultado final será
negativo, mas também superavitário!

Em outras palavras, criamos o superá-
vit negativo, a contradição dialética que fará
avançar não apenas a economia política,
mas a própria matemática, muito além dos
limites estreitos da imaginação burguesa.
Demos início à Nova Matriz Aritmética (NMA).

Segundo essa nova práxis, as forças
progressistas deixarão de se sujeitar aos
ditames do mercado e dos professores
de matemática. De agora em diante, o
superávit negativo será a norma. Nunca

mais na história deste país um governo
terá que cumprir metas fiscais anacrôni-
cas: a meta será sempre aquilo que al-
cançarmos, nem mais nem menos (ou os
dois ao mesmo tempo).

As implicações são infinitas. Por exem-
plo, no mundo da NMA a inflação pode ser
superior à meta ao mesmo tempo em que é
igual a ela e também inferior. Com isso, o BC
se livrará do jugo do mercado financeiro e
poderá se dedicar ao objetivo de estimular
ainda mais o desenvolvimento do País.

A assim chamada “inflação”, outra inven-
ção conservantista, será incorporada ao cres-
cimento do PIB, impulsionando de forma
decisiva a renda da classe trabalhadora.

De quebra, a NMA possibilitará ainda
que a Petrobras nunca mais passe pelo
vexame de não conseguir fechar seu ba-
lanço na data-limite. Aliás, não haverá ba-
lanço que não feche; principalmente aque-
les de empresas que financiam as lutas
políticas em prol da igualdade.

O primeiro Governo Dilma lançou as ba-
ses da prosperidade nacional; seu segundo
governo, agora amparado pela NMA, irá ain-
da mais longe, além de onde Judas perdeu
as botas. Lamentamos apenas que o ministro
da Fazenda, um dos criadores da NMA, não
possa nos liderar nessa jornada rumo ao futu-
ro. Esperamos, todavia, que continue a ensi-
nar essa disciplina na escola da vida; só, de
preferência, jamais no Pronatec.

A nova matriz aritmética
Alexandre Schwartsman - colunista da “Folha de S.Paulo”

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

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

2º sorteio

1º sorteio
01 15 17 22 26 28 29

33 45 46 49 50 51

1505
4920

71.861
40.933
63.872
01.395
62.240

3644

58 71 73 75 85 92 96

1334

07 15 21 22 29 46

654

2º sorteio

1º sorteio

1134

1654

01 02 04 08 10 11 12 13 14 41

48 60 69

29 33 58 60 75

18 20 23 25 C.R.FLAMENGO/RJ

16 24 29 39 44 46

12 13 14 15 17

07 16 33 42 50 58
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DIVULGAÇÃO

Holerite cheio
Ainda sobre Bebber...
outro caso virou
polêmica nesta semana
quando veio a público o
pagamento integral do
subsídio ao parlamentar,
contrariando uma
resolução interna da Casa
que prevê desconto na
folha em caso de falta à
sessão sem justificativa.
O procurador Jurídico da
Câmara, Pascoal Muzeli
Neto, culpa o trâmite
burocrático pelo erro.

Fim de ano magro
Pascoal garante que o
erro será corrigido no
próximo pagamento
(novembro), quando
serão descontadas as
faltas das sessões de
setembro, outubro e
novembro. Pelo jeito,
Bebber terá um fim de
ano na “lona” e, pelo
menos por enquanto,
tudo indica que vai
passar as festas na
salinha especial no Corpo
de Bombeiros.

Em formação
Passado o pleito deste
ano, partidos políticos
já começam a se
mobilizar para a eleição
municipal de 2016 em
Cascavel. Por exemplo,
PSC, PSD e DEM
iniciaram uma conversa

Prazo final
Preso desde 1º de

setembro, o vereador
Paulo Bebber (foto)

ainda tem mais algumas
“gordurinhas” para

queimar antes de perder
o mandato por falta na
Câmara de Cascavel. Até

aqui, ele acumula 26 das
29 ausências que pode

ter sem justificativa.

Licença do mandato
No entanto, Bebber dispõe de alguns dispositivos
regimentais para se manter na função. O principal

deles é o pedido de licença do mandato, cujo pedido
deve fazer na próxima semana. De acordo com o

Regimento Interno, cada vereador tem direito a 120
dias de licença durante o mandato. Bebber já

usufruiu 30; restam ainda 90 dias.

 Uma comitiva formada por sete servidores da
Prefeitura de Rio do Sul (SC) está em Cascavel para
conhecer o modelo de cidade digital implantado
pela prefeitura.  O grupo é liderado pelo chefe
de gabinete, Eduardo Rinnert Schulze, e foi
recebido pelo secretário de Administração/
Comunicação de Cascavel, Alisson Ramos da Luz.

preliminar em relação à
formação de um grupo
para disputar a
Prefeitura de Cascavel e
também aumentar a
representatividade na
Câmara. A ideia é afinar
o discurso a partir do
ano que vem.

Reforma
Já estão tramitando na
Câmara de Cascavel o
projeto de resolução e o
projeto de lei que tratam
da reforma
administrativa na
Procuradoria-Geral. Entre
as mudanças, está a
criação de duas novas
vagas para advogados em
provimento efetivo.

Encontro OAB
Teve início ontem e
termina hoje o Ciclo
Permanente de Debates
Jurídicos, evento
promovido pela OAB de
Cascavel. O tema da
edição deste ano é
“Honorários
Advocatícios”. O
presidente da OAB
Paraná, Juliano Breda,
abriu a programação com
a palestra “Honorários
dignos: uma questão de
Justiça”, campanha
encabeçada pela
Seccional em 2013, pela
valorização do
advogado.

juíza da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel, Sandra Regina Bit-
tencourt Simões, suspendeu

a audiência de instrução do
caso do vereador Ganso sem Li-
mite (PSD) marcada para 1º de
dezembro. O motivo é o pedido
para a realização de perícia em
um computador apreendido nos
autos da ação que o vereador
responde por crime eleitoral.

O trabalho será realizado pelo
Instituto de Criminalística da Polí-
cia Federal, conforme determina-
ção da juíza Sandra Regina. De
acordo com a decisão, o Instituto
de Criminalística tem 30 dias para
apresentar o laudo pericial.

Na mesma decisão, a magistra-
da solicita ao Ministério Público a

CRIME ELEITORAL   POLÍCIA FEDERAL VAI PERICIAR COMPUTADOR APREENDIDO DE GANSO

Adiada a audiência do
caso de compra de votos
A

indicação de um assistente técni-
co para acompanhar o trabalho
dos peritos da Polícia Federal.
O computador apreendido era
supostamente utilizado pelo ve-
reador Ganso sem Limite.

A magistrada justifica a decisão
de transferir a audiência “em razão
da realização da prova pericial e que
as partes da ação posteriormente
poderão questioná-la no dia da au-
diência de instrução”. De acordo
com ela, uma nova data da audiên-
cia será marcada “após a realização
da perícia e apresentação das ma-
nifestações das partes”.

A audiência de 1º de dezembro,
na prática, era uma continuidade
da primeira realizada no dia 5 de
novembro, quando foram ouvidos

parte das testemunhas de defe-
sa e de acusação, além do vere-
ador e a mulher dele, Viviane Cris-
tina Oliveira Machado.

Os dois são acusados pelo Mi-
nistério Público por crime eleitoral
na eleição municipal de 2012. Eles
teriam captados votos entre agos-
to e outubro de 2012, encami-
nhando dolosamente eleitores
que necessitavam de cuidados
médicos para pronto e imediato
atendimento no Cisop (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oes-
te do Paraná), burlando a fila de
atendimento elaborada pela Se-
cretaria de Saúde de Cascavel.

Três testemunhas confirma-
ram as denúncias em depoimen-
to à Polícia Federal.

 Foi realizada ontem, no
plenário da Câmara de
Cascavel, a cerimônia de posse
dos membros do CMDPD
(Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência). Prestigiaram a
solenidade vereadores e
secretários municipais. O
Conselho foi criado por meio da
Lei Municipal 6.308, de 10 de
dezembro de 2013, assim como
o Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, com
o objetivo de assegurar às
pessoas com deficiência o pleno
exercício dos direitos. O
Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência é um
órgão colegiado, de caráter
normativo, consultivo,
deliberativo, controlador e
fiscalizador das ações das
políticas públicas municipais
para as pessoas com
deficiência.

A Câmara de Vereadores de
Cascavel aprovou o regime de ur-
gência ao Anteprojeto de Lei 135/
2014, que dispõe sobre altera-
ções de dispositivos da lei que
trata do CMDCA (Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente). A proposta enviada
pelo Executivo municipal quer
mudar a composição do órgão.

O atual conselho foi eleito
com sete membros governamen-
tais e sete membros da socieda-
de civil. No entanto, durante a
atual gestão a lei foi alterada
prevendo 15 representantes go-
vernamentais e 19 não governa-
mentais, sendo que, desse total,
quatro de entidades adolescen-
tes, mas sem direito a voto.

A alteração entraria em vigor no
próximo ano e provocou um deba-
te interno, o que levou o conselho

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Projeto prevê mudanças em conselho
a solicitar uma nova proposta, que
agora foi enviada pelo Executivo
municipal. Ela prevê a formação
do CMDCA com 17 representan-
tes governamentais e 17 não go-
vernamentais, sendo dois ado-
lescentes com direito a voto.

Na justificativa enviada pelo pre-
feito Edgar Bueno (PDT) aos verea-
dores, “as mudanças feitas no de-
correr da atual gestão comprome-
te a paridade entre os segmentos,
provocando a necessidade da alte-
ração proposta dos artigos 5º e 7º”.

A proposta já tramita nas comis-
sões internas da Câmara. Para o
vereador Vanderlei do Conselho
(PSC), a proposta deve ser coloca-
da em plenário para votação nas
próximas semanas. Na opinião
dele, as mudanças vão ampliar a
participação social de crianças e
adolescentes no conselho.

CADINI
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s primeiras varreduras
feitas para o bloqueio de
até R$ 720 milhões de

dirigentes de empresas pre-
sos na Operação Lava Jato
mostram que as contas ban-
cárias dos investigados po-
dem ter sido esvaziadas antes
da determinação da Justiça
Federal. O Banco Itaú infor-
mou, em ofício encaminhado
à Justiça Federal, que não ha-
via valores a serem bloquea-
dos nas contas de Walmir Pi-
nheiro Santana (UTC Participa-
ções S.A.), Valdir Lima Carrei-
ro (presidente da Iesa Óleo e
Gás) e do lobista Fernando
Soares. O banco bloqueou ape-
nas os R$ 4,60 que estavam
na conta de Ildefonso Colares
Filho, que deixou a presidên-

LAVA JATO  JUSTIÇA ORDENOU O SEQUESTRO DE R$ 720 MILHÕES DE DIRIGENTES DE EMPRESAS

Diretores de empreiteiras
zeram contas para bloqueio

cia da Queiroz Galvão em abril
passado, depois que a Opera-
ção Lava Jato foi deflagrada.

Os valores encontrados nas
contas de alguns outros execu-
tivos também não foram altos.
Sócio da Galvão Engenharia,
Erton Medeiros Fonseca teve
R$ 4 mil bloqueados. Já Age-
nor Franklin Magalhães Medei-
ros, diretor da área Internacio-
nal da Construtora OAS, teve R$
6 mil retidos. Foram bloquea-
dos ainda cerca de R$ 33 mil
do empresário Sergio Cunha
Mendes, vice-presidente da
Mendes Junior. Apenas as con-
tas de Gerson de Mello Alma-
da, um dos sócios da Engevix,
tinham valores mais altos, su-
periores a R$ 1 milhão.

Também não surtiu efeito

a busca por saldo nas contas
de Dalton dos Santos Avanci-
ni, presidente da Camargo
Corrêa, e de João Ricardo Au-
ler, presidente do conselho de
administração da empresa,
mantidas no Banco Caixa Ge-
ral do Brasil. No mesmo ban-
co, também não havia saldo ou
aplicações financeiras em
nome de José Aldemario Pi-
nheiro Filho, da OAS.

As duas instituições foram
as primeiras a atender à de-
terminação da Justiça Federal,
que determinou o bloqueio de
R$ 20 milhões por pessoa.

A Justiça Federal conseguiu
bloquear, porém, R$ 3,2 mi-
lhões em uma conta do ex-dire-
tor de Serviços e Engenharia da
Petrobras Renato Duque - nome

do PT no esquema-alvo da Lava
Jato -, além de R$ 8,5 milhões
nas contas de duas empresas
do operador do PMDB, Fernan-
do Antonio Falcão Soares, o Fer-
nando Baiano, e ainda R$ 10,2
milhões em duas contas do
presidente da UTC Engenharia,
Ricardo Ribeiro Pessoa, apon-
tado pela Polícia Federal como
coordenador do “clube” de em-
preiteiras que formaram cartel
para fraudar contratos com a
estatal petrolífera.

No total, a Justiça Fede-
ral do Paraná conseguiu blo-
quear R$ 47,8 milhões das
contas de 16 suspeitos de
envolvimento no esquema
de corrupção que atuava na
Petrobras e de três empre-
sas investigadas.

CPI prorrogada
O Congresso Nacional

prorrogou ontem a CPI
mista da Petrobras que
investiga irregularidades na
estatal. A comissão, que
oficialmente encerraria as
atividades neste domingo,
vai manter os trabalhos até
o dia 22 de dezembro,
quando o Legislativo entra
em recesso parlamentar.

Na prática, a CPI terá
mais três semanas de
trabalhos até a entrega do
relatório final, o que deve
ocorrer no dia 13 de dezem-
bro. A prioridade dos traba-
lhos nos próximos dias,
segundo o presidente da
CPI, Vital do Rêgo (PMDB-
PB), será ouvir os presos na
nova etapa da Operação
Lava Jato, da Polícia Federal.

“Devemos ouvir prioritaria-
mente os que estão presos.
Como não temos acesso às
delações premiadas do
Youssef e do Paulo Roberto,
nós estamos léguas atrás da
Justiça e do Ministério
Público”, afirmou Vital.

A
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pós conversa com o mi-
nistro da Fazenda, Guido
Mantega, em Brasília, o

presidente da Anfavea (Asso-
ciação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores),
Luiz Moan, declarou ontem que
o IPI (Imposto Sobre Produtos
Industrializados) incidente so-
bre os automóveis terá au-
mento em janeiro de 2015.

“A questão do IPI já era para
nós um fato consumado. Eu não
tenho dúvidas [de que em janei-
ro sobe]. Obviamente que eu
toquei no assunto [do IPI com o
ministro da Fazenda], mas a
posição, como sempre, desde
as reuniões anteriores, é de que
há uma decisão do governo pela
implementação da alíquota
cheia do IPI em janeiro. Eu não
pedi explicação. Essa é a posi-
ção do Ministério da Fazenda.
Se vai ser repassado [para os
preços], é uma decisão individu-
al de cada empresa”, disse
Moan a jornalistas.

Mesmo com o aumento es-
perado no IPI de automóveis a
partir de janeiro de 2015, o pre-

A

FIM DO INCENTIVO   PRESIDENTE DA ANFAVEA, LUIZ MOAN, DIZ QUE ALÍQUOTA “CHEIA” SERÁ RETOMADA

IPI de carros sobe em janeiro
sidente da Anfavea disse que o
setor espera vender mais car-
ros no próximo ano e acrescen-
tou que, até o momento, tam-
bém não estão previstas demis-
sões. Ele não deu estimativa,
porém, sobre a alta de vendas
esperada para o ano que vem.

ALÍQUOTAS
Em junho deste ano, o go-

verno anunciou que as alíquo-
tas reduzidas do IPI para car-
ros seriam mantidas até o fim
do ano. Para os carros popula-
res (com motor 1.0), o IPI, que
está em 3%, deverá avançar,
se a decisão do Ministério da
Fazenda for confirmada, para
7% em janeiro - um aumento
de quatro pontos percentuais.

Para carros com motor en-
tre 1.0 e 2.0 flex, a alíquota
do IPI segue em 9% até o fim
deste ano, mas deverá subir
para 11% (alíquota cheia) a
partir de janeiro do ano que
vem. Para os veículos com a
mesma faixa de motorização,
mas movidos apenas a gasoli-
na, a alíquota é de 10% até o

fim de 2014, mas deve avan-
çar para 13% em 2015.

Para carros com motor mai-
or do que 2.0 litros, já era váli-
da a alíquota normal (não hou-
ve desconto), de 18% para os
flex e 25% para os movidos a
gasolina. O IPI para os utilitári-
os é mantido em 3%, quando a
alíquota normal é de 4% a 8%.

O advogado e ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz
Bastos, de 79 anos, morreu na manhã de ontem no Hospital
Sírio-Libanês, em São Paulo. O corpo dele foi velado na
Assembleia Legislativa de São Paulo e será cremado na
manhã desta sexta. Vários líderes políticos se despediram
do advogado, dentre eles a presidente Dilma Rousseff e o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos advogados
criminalistas mais influentes do País, Bastos foi convidado
pelo ex-presidente Lula para compor a equipe do primeiro
mandato. Comandou o Ministério da Justiça entre 2003 e
2007. Mesmo depois de deixar o ministério, continuou em
evidência ao atuar em casos de grande repercussão
nacional. Atuou, por exemplo, no julgamento do processo
do mensalão, no Supremo Tribunal Federal, em 2012. Na
ocasião, defendeu o ex-vice-presidente do Banco Rural José
Salgado e outros mensaleiros, além do bicheiro Carlinhos
Cachoeira, que responde a processo por suspeita de
participação em esquema de jogos ilegais.

DIVULGAÇÃO
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ACIPA REALIZA FEIRA DE ADOÇÃO
A Acipa Cascavel realiza neste sábado a Feira de Adoção de Animais, na Praça Wilson Joffre,
Centro, das 10h às 17h. Para adotar é necessário levar o RG/CPF e comprovante de
residência. É cobrada taxa de R$ 50, que é destinada às vacinas e às castrações dos cães.

DIVULGAÇÃO

m apagão por mais de
sete horas atingiu parte de
propriedades rurais do Re-

assentamento São Francisco,
em Cascavel, na quarta-feira e
deixou muitos prejuízos para
produtores de leite. Com a fal-
ta de energia, litros de leite que
precisavam de refrigeração ti-
veram de ser descartados.

O produtor Genivaldo dos
Reis conta que havia feito a
ordenha de 36 animais pela
madrugada e, como demorou
para voltar a energia, perdeu
toda a produção. “Jogamos
fora mais de 400 litros de lei-
te, pois com o passar do tem-
po, sem a refrigeração, ele
adquire ácido e não podemos
mais vender”, afirma.

O problema é que os apa-
gões têm sido constantes e os
prejuízos vão além do leite que
é desperdiçado. Genivaldo ex-
plica que a ordenha deve seguir
um intervalo de 12 horas e, se
isso não for respeitado, surgem
complicações. “Os animais
não podem ficar muito tempo
armazenando leite e alguns
acabam doentes, com mastite,
que é uma doença que prejudi-
ca a produção”, explica.

SÃO FRANCISCO   EM UMA PROPRIEDADE, 400 LITROS DE LEITE FORAM DESCARTADOS

Falta de energia causa
prejuízos a produtores

Descarga elétrica

U
FOTOS: AILTON SANTOS

De acordo com a assessoria de imprensa da Copel, o
sistema elétrico do Reassentamento São Francisco foi

parcialmente prejudicado pelas condições do tempo e uma
chuva registrada no interior de Cascavel no fim da tarde de
quarta-feira. “Veio acompanhada de descargas atmosféri-
cas e gerou um acúmulo de ocorrências”, cita em nota.

Duas descargas provocaram o desligamento acidental de
chaves operacionais que atendem ramais com 46 consu-
midores. Segundo a assessoria, nessas propriedades a
energia foi religada às 19h30 e para outros 17 clientes,

incluindo os produtores prejudicados, o sistema foi resta-
belecido às 22h49. A assessoria de imprensa informa

ainda que a região conta no total com 460 ligações rurais
e ressalta que o sistema elétrico é todo compartimentado
e equipado com chaves de proteção que desarmam justa-

mente para evitar desligamentos em série nas demais
unidades consumidoras. (Romulo Grigoli)

Aproximadamente 70 pes-
soas participaram ontem à tar-
de da celebração do Dia Mun-
dial de Oração da Criança em
frente à Catedral Nossa Senho-
ra Aparecida, em Cascavel.

O objetivo do encontro foi
interceder pelas crianças
que sofreram ou sofrem al-
gum tipo de agressão, física,
verbal ou psicológica.

“As crianças são o futuro da
nossa nação e precisamos res-
peitar seus direitos e protegê-
las. Fizemos um círculo repre-
sentando a união, a corrente do
bem e a irmandade. Hoje mi-
lhões de crianças são abusa-
das, violentadas e espancadas
e muitas vezes em seus própri-
os lares. A oração foi feita em
parceria com a GNRC [Rede Glo-
bal de Religiões pelas Crian-
ças]”, conta a coordenadora da

Pastoral da Criança em Casca-
vel, Maria Lourdes Schram.

Somente este ano a Pasto-
ral atendeu até outubro 7.019
crianças de até seis anos de
idade. Apesar de a obesidade
ser o principal problema, ainda
há muitas crianças desnutridas
no Município. “Ainda lutamos e
combatemos a desnutrição in-
fantil em nossa cidade. Conta-
mos com 683 voluntárias, 432
equipes de apoio e mais de mil
líderes comunitárias trabalhan-
do em conjunto. Graças a essa
corrente do bem conseguimos
visitar todas as regiões da cida-
de”, ressalta Schram.

Quem precisa de atendi-
mento e acompanhamento da
Pastoral da Criança, pode pro-
curar as paróquias diocesanas
de Cascavel, exceto a Cate-
dral. (Eliane Alexandrino)

PASTORAL

Voluntárias celebraram Dia Mundial de Oração da Criança
LORENA MANARIN

 Oração Pela Criança: voluntárias da Pastoral homenageiam vítimas infantis mundiais

Para o tratamento desses
casos, o produtor precisa de-
sembolsar dinheiro na compra
de antibióticos e, além disso,
o animal pode ficar até uma
semana afastado da ordenha.

Conforme Genivaldo, os com-
promissos com a Copel são
mantidos e o custo mensal com
a energia elétrica não é pouco.
“No último mês paguei R$ 850
de conta”, revela, reiterando
que a frequência dos apagões
preocupa. “Entendo que devi-
do às condições do tempo so-
mos prejudicados, mas até em
dia em que não há previsão de
chuva sofremos. No ano pas-
sado cheguei a ficar quase um
dia inteiro sem luz”.

O pecuarista acrescenta

que inúmeras reclamações já
foram feitas à Copel, porém
nenhuma informação justificou
os problemas. “Gostaríamos
de receber o mesmo atendi-
mento que têm as pessoas
que moram na cidade”.

POR POUCO
O produtor Jair Francisco

Nunes conta que a situação
está bastante complicada para
quem trabalha no campo. Por
pouco Jair não teve o mesmo
prejuízo do vizinho. “Por sorte o
leite eu vendi o leite pouco an-
tes de ficar sem luz”, conta. Jair
acrescenta que as vacas mais
velhas são as mais prejudicadas
quando a retirada do leite é in-
terrompida, pois o leite come-
ça a secar. (Romulo Grigoli)

Produtor mostra que

animais sofrem com

ordenha interrompida
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Obras do BID
Questionado sobre as futuras
mudanças que demandarão o

corte de 180 árvores na
Avenida Brasil, o gestor

ambiental José Luiz Ferreira
negou que a agilidade do
Plano de Arborização de

Cascavel estaria diretamente
ligada às obras do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento). “Desde setembro de
2013 o Plano de Arborização

já vem sendo debatido e
discutido. É uma reivindicação
antiga que tem como objetivo

beneficiar a arborização
urbana em convivo com a

sociedade”, explica Ferreira.
Contudo, há algumas sema-
nas o promotor de Defesa do

Meio Ambiente, Ângelo
Ferreira, avisou que pretende
embargar as obras de revitali-
zação da Avenida Brasil se
não for apresentado antes

um plano de arborização que
justifique a derrubada das

180 árvores. (EA)

ARBORIZAÇÃO   MEIO AMBIENTE CORRE CONTRA O TEMPO PARA CONCLUIR PROJETO ATÉ A 1ª SEMANA DE DEZEMBRO

12 mil árvores foram catalogadas
écnicos, engenheiros,
gestores ambientais en-
tre outras entidades,

como Comam (Conselho Muni-
cipal de Meio Ambiente), Con-
cidade (Conselho Municipal da
Cidade) e Seplan (Secretaria
de Planejamento), reuniram-se
ontem à tarde para discutir o
Plano de Arborização de Cas-
cavel. Durante o encontro fo-
ram apresentados os objetivos
e os benefícios que o projeto
vai proporcionar para a cidade
e a população em geral.

Técnica da Secretaria de
Meio Ambiente, a engenheira
ambiental Keila Kochem apre-
sentou as etapas do plano,
que serão de médio prazo.
Entre os objetivos está a im-
portância de diminuir os con-
flitos das estruturas urbanas.

“O plano vem sendo discu-
tido desde setembro do ano
passado. A Secretaria de
Meio Ambiente possui algu-
mas diretrizes, mas o plano
irá tratar de forma mais am-
pla. Começamos os cadastra-
mentos e já marcamos 12 mil

árvores da região central. Es-
tamos fazendo o diagnóstico
por quantidade e qualidade
das espécies, além de plano
de ação de plantio e retirada
das plantas”, explica.

Conforme o arvômetro ins-
talado no Lago Municipal de
Cascavel, apenas nos últi-
mos anos mais de 310 mil
árvores no Município.

Conforme a Secretaria de
Meio Ambiente, ainda não
se sabe a quantidade nem
as espécies das árvores cul-
tivadas no perímetro urbano
de Cascavel.

Além da contagem, o Pla-
no de Arborização também
vai diagnosticar a saúde da
planta e o local onde está cul-
tivada. “Vamos identificar os
locais e os bairros menos ar-
borizados que terão priorida-
de no início dos plantios. Tam-
bém queremos agrupar o plan-
tio de árvores junto ao CCO
[Certificado de Conclusão de
Obras] para que o proprietá-
rio de um imóvel novo possa
solicitar para a secretaria o

plantio gratuito das plantas”,
ressalta Keila Kochem.

O gestor ambiental José
Luiz Ferreira afirma que serão
realizadas mais quatro audi-
ências nas próximas sema-
nas. “Estaremos ouvindo as
associações dos moradores
nas regiões sul, norte e oes-

T

Equipe da Secretaria de Meio Ambiente apresentou projeto do Plano de
Arborização ontem na prefeitura

te. E a última reunião geral
será no auditório da prefeitu-
ra, com toda a população. Nós
queremos coletar opiniões e
críticas para fortalecer o pla-
no de arborização e também
explicar a todos sobre a neces-
sidade do projeto”, ressalta
Ferreira. (Eliane Alexandrino)

 LORENA MANARIN



Cascavel, 21 de novembro de 2014 www.jhoje.com.br 09LOCAL

diretoria@jhoje.com.br
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Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna é ver que quando
um sujeito diz ter uma saúde
de ferro, a cada banho vai
enferrujando um pouco mais!

Encerrando
De um sim e de um não,
nasce toda a questão!

Bom-dia!
Hoje é comemorado hoje o Dia das Saudações. Por esse

motivo, acho que nada mais resta do que dizer a você: Bom-
dia, olá, tudo bem, como vai, até mais e tchau!

Só risos
O avô, preocupado, diz para a neta:
- Vai brincar, mas não suba em cima de árvores senão os
meninos vão ver a tua calcinha.
A neta de pronto responde:
- Não se preocupe, tiro a calcinha antes de subir!!!

Na política
A presidente diz que agora
estão colocando às claras os
corruptos e que no tempo
de FHC nada era
investigado. Quem acredita
que o PT, ao assumir, não
investigou nada do tempo
do ex-presidente tucano, já
pode acreditar também em
Papai Noel!!

Os delatores...
... foram muito claros que os
recursos desviados foram
para as campanhas eleitorais
do PT, do PMDB e do PP. Mais
claros impossível. Vamos ver
no que dá, e esperamos que
não termine em pizza!!

A desculpa
Os advogados dos figurões
da construção civil presos
justificam que eles pagaram
propinas porque foram
extorquidos. Acho que quem
é extorquido deveria procurar
as autoridades e denunciar,
sem pensar duas vezes!!

O problema...
... das pessoas que não têm
defeitos é que, com certeza,
têm virtudes terríveis, já
dizia Elizabeth Taylor!!

Estamos vendo...
... os desvios na Petrobras, então acho que no fim é melhor
nem ir para as outras estatais e ministérios, senão vai faltar

cadeia para todos!!

Bom, só...
... falta mesmo esses figurões
da Petrobras, depois de
presos, ainda requererem o
auxílio-reclusão e a gente
acabar tendo que pagar. Aí é
o fim da rosca!!

No fim...
... os governos de Lula e

Dilma não são mais um caso
de política e sim de polícia!!

Para pensar
Por que será que
Deus fez milhões de
espermatozoides
para fertilizar um
único óvulo?!!

O curioso é...
... ver o rapaz vender carros
na loja de veículos o dia
inteiro e, no fim da tarde, ir
para casa de lotação!

Para saber
Antigamente, os
barbeiros não apenas por
cortavam cabelo e barba,
mas desempenhavam
tarefas como: extração de
dentes, remoção de calos
e unhas, entre outros.
Geralmente, os serviços
extras deixavam
consequências
desagradáveis aos
clientes e, com o tempo,
passou a ser relacionado
aos motoristas. Daí a
expressão ”motorista
barbeiro”, ou seja, mau
motorista!!

Sabem que...
... às vezes a gente
fica tão chateado
como torcedor do
Palmeiras no dia da
inauguração da sua
Arena. Mas, como
dizem, passa!!

Trânsito feliz
Seja educado no trânsito, na
mesma proporção que você é na
sua vida, só faça aos outros o
que gostaria que fizessem a
você. Quem sabe, pensando
assim, a coisa melhora!

Cartucho histórico
Em 21 de novembro de 1964, Pelé marca seu recorde de gols

numa só partida (8 gols no jogo Santos 11 x
0 Botafogo de Ribeirão Preto)!

DIVULGAÇÃO

compra de móveis para
equipar unidades básicas
de saúde em Cascavel

pode custar cerca de R$ 1 mi-
lhão. Os recursos estão garan-
tidos por meio de pregão ele-
trônico na modalidade de re-
gistros de preços publicados
pelo órgão oficial.

Do investimento, pouco
mais de R$ 80 mil será des-
tinado para móveis planeja-
dos das USFs (Unidades de
Saúde da Família) dos Bair-
ros Pioneiros Catarinenses
e Santos Dumont, que serão
inauguradas em 2015, e
UBSs (Unidades Básicas de
Saúde) do Parque São Paulo

A

O prefeito Edgar Bueno e o se-
cretário de Saúde, Reginaldo An-
drade, entregam à comunidade
do Bairro Claudete, no dia 26 de
novembro, as novas instalações
da UBS (Unidade Básica de Saú-
de), que passará a atender em
imóvel locado na Avenida Toledo,
938, na área central de Casca-
vel. A solenidade será realizada
às 9h30, na nova sede da UBS.

O imóvel tem 485 m², ofere-
cendo um local mais amplo, no
qual será possível melhorar e
adequar o espaço às exigênci-
as da legislação. Além de pro-
porcionar um melhor acolhi-
mento à população, o novo pré-
dio oferecerá melhores condi-
ções para que a equipe da UBS
realize as atividades diárias.

Em função dessa transfe-
rência de sede, na segunda e
na terça-feira não haverá aten-
dimento na UBS. Nesses dois
dias será feita a mudança de

REGISTRO DE PREÇO   PEDIDO FOI SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE

Compra de móveis pode
passar de R$ 1 milhão

equipamentos e do mobiliário
para o novo espaço.

De acordo com o secretá-
rio de Saúde, Reginaldo Andra-
de, o Município pretende cons-
truir uma unidade de saúde
naquela localidade. “Enquan-
to se busca viabilizar recursos
para a obra, propomos à comu-
nidade, com aprovação do pre-
feito, a mudança de local. A co-
munidade aprovou a iniciativa
e nós a viabilizamos”.

Atualmente a UBS está loca-
lizada ao lado do salão comuni-
tário, mas o espaço não compor-
ta o atendimento há anos.

A equipe que atuará na uni-
dade é composta por médico,
assistente social, zeladora,
enfermeiro, agente administra-
tivo, atendente de farmácia,
técnico de enfermagem, técni-
co em saúde bucal e dentista.
O horário de atendimento con-
tinuará sendo das 7h às 19h.

e do Bairro Santa Cruz.
O restante dos recursos

está programado para a com-
pra de mobiliários para a Se-
cretaria de Saúde no prazo de
um ano e também para com-
prar móveis para a UBS do Bair-
ro Claudete, que iniciará aten-
dimentos a partir do dia 26 de
novembro (leia mais ao lado).

De acordo com o secretário

de Saúde, Reginaldo Andrade,
os pregões eletrônicos são rea-
lizados para que empresas es-
tejam à disposição do Municí-
pio conforme as necessidades.
“É uma forma de nos prevenirmos
quando ocorre a quebra de algum
móvel e até mesmo para todos
os demais que precisam ser
substituídos em cada unidade bá-
sica”, explica. (Romulo Grigoli)

PRÉDIO LOCADO

UBS Claudete ganha
novas instalações dia 26
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uem circula pelo Terminal
Rodoviário Dra. Helenise
Pereira Tolentino, em Cas-

cavel, já percebeu as mudan-
ças e as adequações feitas
nos últimos dias no estacio-
namento que passará a ser
privativo daqui a dez dias.

Os acessos de entrada e
saída mudaram e os antigos
estão sinalizados com faixas
avisando o impedimento do trân-
sito no local. O novo estaciona-
mento irá oferecer 92 vagas, que
terá custo de R$ 2 a hora.

Mas a privatização tem di-
vidido as opiniões dos usuári-
os. Para o motorista Celso
Pereira Barreiros, o fechamen-
to da área com grades e vide-
omonitoramento irá oferecer
mais segurança. “Gostei da
mudança. Acredito que não
haverá mais pessoas desocu-

RODOVIÁRIA   COBRANÇA DE TAXAS DIVIDE OPINIÃO DE QUEM USA O LOCAL

Estacionamento privado
será entregue em dez dias

padas nem índios acampados
entre os veículos. Acho justo
cobrar, mas achei caro. Acre-
dito que R$ 1 por hora seria
suficiente”, afirma.

O vendedor autônomo Silvio
Foito não usa o espaço com
muita frequência. Para ele, não
deveria ter taxa de cobrança.
“Deveria ser de graça, como
era antes. Nem sempre quem
estaciona vai precisar de mui-
to tempo. Muitas pessoas só
desembarcam e em seguida já
desocupam a vaga”, comenta.

A Cotema (Construtora e
Administradora Mantiqueira
Ltda), empresa que administra
o terminal rodoviário desde o
início do ano, afirma que foi
necessária a restrição.

“Queremos oferecer mais
qualidade e segurança a quem
usa o estacionamento do ter-

A parte térrea da rodoviá-
ria também é administrada
pela Cotema. Hoje são aproxi-
madamente 50 permissioná-
rios, a maioria comerciantes.
Além da taxa do condomínio,
que varia conforme os gastos
do mês, os permissionários
pagam atualmente R$ 23,66
por metro quadrado de aluguel.

Nos últimos meses, a em-
presa instalou outras 30 câ-
meras de segurança nos cor-
redores e nas principais en-
tradas do térreo. Para os co-
merciantes, os reajustes das
taxas e das adequações fo-
ram necessários.

“As reformas nos banhei-
ros e a instalação de mais câ-

Q

meras têm favorecido nossos
atendimentos. Os clientes per-
ceberam e têm comentado, o
que nos ajuda diretamente.
Melhorou bastante no meu
ponto de vista”, afirma o per-
missionário Henrique Ramos.

Sirlei Reisdofer também
afirma que as taxas de manu-
tenção e aluguel estão dentro
da expectativa. “Os gastos são
necessários para que possa-
mos oferecer mais qualidade
no atendimento aos clientes.
Recebemos pessoas de toda
parte do Brasil e as reformas
surtiram efeito. Não me impor-
to de pagar as novas taxas, já
que estamos tendo retorno”,
ressalta a comerciante. (EA)

minal. Estamos instalando 14
câmeras para reforçar a segu-
rança no novo espaço. O usu-
ário também contará com fun-

cionário na guarita 24 horas
por dia”, revela a gerente da
Cotema, Marly de Oliveira da
Cruz. (Eliane Alexandrino)

MAIS SEGURANÇA

Permissionários aprovam mudanças

Estacionamento passa a ser privativo em dez dias; taxa inicial será de R$ 2/hora

 LORENA MANARIN

LORENA MANARIN

“As reformas nos banheiros e a
instalação de mais câmeras têm
favorecido nossos atendimentos”
Henrique Ramos, permissionário
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Por Rose Bracht

Marcelo Bill e Jaqueline Shiomi nos agitos da
noite cascavelense

 Eleni Signorini e Elza
Tozo na festa que o
apresentador Tiago
Mafessoni promoveu
anteontem no Tuiuti
Esporte Clube para

comemorar os 10 anos do
programa Sob Medida

Rafael e Priscila Henze marcando presença no 2º
Jantar da Imprensa promovido terça-feira pela
Associação Atlética Comercial

DIVULGAÇÃO

Alessandro Piero Luca
Clair José Novakowski

Elaine Barbosa de Oliveira
Julio Cezar Souza

Teresinha Cecília Morbach
Rosimar Maria Radavelli

Renato Cassol de Oliveira
Luiz Delfino Hackbart

Francine Motter
Maykel Willian dos Santos

Valdir Grapegia
Silmar Abrão Abdo

Rosa Faria de Almeida
Bruno Cardoso

Reinaldo de Pádua Duarte
Carolina Seixas de Mello

Armindo Fontes
João Carlos Müller

BaladaBaladaBaladaBaladaBalada
As Filhas de José Cuervo

apresentam A Noite dos Excluídos,
festa que vai agitar nesta sexta-

feira o Yankee Bar.
O cantor Léo Vianna e o DJ

Bruninho foram convocados para
animar a noitada, que terá parte da
renda destinada ao Lar dos Vovôs.

Em destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaque
Emplacando a vigésima quarta

edição, a Mostra de Violão
Popular da Associação Atlética

Comercial será realizada na noite
deste sábado no salão social do

clube. Com início marcado para as
21h, o recital terá entrada franca.

Bazar solidárioBazar solidárioBazar solidárioBazar solidárioBazar solidário
Destinando parte do lucro ao Cemic, a

Mmartan realiza a segunda edição anual
do Bazar Solidário em que estarão à venda

peças de cama, mesa e banho de alta
qualidade a preços convidativos.

O evento será promovido até amanhã, das
9h às 18h, na Rua Mato Grosso, 2356 (ao
lado da Casa de Carnes Cocavel) no Centro

de Cascavel. Mais informações pelo
telefone (45) 3227-4729.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
Os baladeiros de plantão vão

curtir na noite de hoje o Clube
do Pagode, que movimentará

o John Bar.
A moçada vai dançar ao som de

Grupo Samaneiro e Akele Pagode.

“A vida me ensinou
que ninguém é

consolado, sem que
tenha primeiro

consolado outros;
que nada recebemos,

sem que primeiro
tenhamos dado”.

Georges Bernanos

Para conferirPara conferirPara conferirPara conferirPara conferir
O roteiro de agitos desta sexta-feira
destaca o Wood’s Bar, que promove a

festa Sexta Universitária.
A dupla Davi & Fernando, dos sucessos
“Atiça”, “Fama de bom de cama”, “Como
é que o bruto faz”, “Amanhã tem prova”
e “Colheitadeira do vovô”, vai animar a

noitada.

VINICIUS BRACHT

DIVULGAÇÃO

Beleza pura:

LETÍCIA SILVA
clicada por Claiton
Biaggi para enfeitar
a capa da Revista
Viver Cascavel
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Variedades
CINE I

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça

e Quarta às 14h15

Festa
no Céu

Annabelle
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 21h15

Drácula
Quinta, Sexta, Sábado,

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

Jogos Vorazes
A Esperança - Parte 1

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça e

Quarta às 14h, 16h30,
19h e 21h30

www.cinewestside.com.br

SALA 1
 Jogos Vorazes: A Esperança / Dublado

Quinta à Quarta às 13h30 / 16h / 18h30

Jogos Vorazes: A Esperança / Leg.
Quinta à Quarta às 21h

SALA 2
Jogos Vorazes: A Esperança / Leg.

Quinta à Quarta às 14h / 16h30 / 19h / 21h30

SALA 3
Debi e Loide 2 / Dublado / Comédia
Quinta à Quarta às 14h / 16h10 / 18h20 /

20h30

SALA 04
Drácula: A História nunca Contada
Quinta à Quarta às 14h / 15h50 / 17h40 /

19h30 / 21h20

O Apocalipse / Dublado / Ação / 12 anos
Quinta à Quarta às 18h40 / 21h

* NA COMPRA DO INGRESSO
PREMIADO, PODE GANHAR UMA

CAMISETA DO FILME.

CINE II

quinta-feira foi agitada no
Colégio Estadual Marilis
Farias Pirotelli, em
Cascavel. Em comemoração

ao Dia da Consciência Negra, os
alunos aprenderam sobre diversas
culturas que, assim como a afro,
ainda lidam com o preconceito.
“Teve apresentação indígena,
africana e cigana”, relata a diretora
auxiliar Neuza Terezinha dos
Santos sobre as atividades que o
colégio realizou.

“Nós iniciamos na teoria e
depois fomos para a prática. O
objetivo é que o aluno vivencie a
diversidade”, explica Ilda Vedana,
professora de português e inglês,
sobre o cronograma da semana.
“Os alunos participaram tanto na
organização quanto nas

Alunos festejam
diversidade cultural

apresentações”. Dança cigana,
capoeira e dança de gafieira
fizeram parte do repertório.

No colégio, as decorações
temáticas estavam por todas as
paredes. “Na quarta-feira teve
canjica com amendoim, hoje
[ontem] teve feijoada e amanhã
[hoje] vai ter caldo de aipim com
carne de porco”, conta, animada,
a diretora Luciana Paulista,
sobre o cardápio que
acompanhou as
atividades especiais.

“Era algo que eu não esperava
conhecer, foi muito legal. A
cultura que eu mais gostei foi a
cigana”, diz Ana Kemyllyn, 14
anos, caracterizada com uma
saia longa e acessórios de
pedra. (Nathalia Lehnen)

A

Alunos e professores colocaram a mão
na massa para fazer a decoração

Maiete da Silva Gonçalves, de 14 anos, tira a sorte nas cartas com a
diretora Luciana

Pinturas
celebram a
diversidade

Alunos
aprenderam a
tradição das
esculturas de
barro
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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)
Poderosos ensinamentos emocionais aos can-
cerianos. Reflexões sobre o significado de amar
e de se relacionar. Uma nova atitude diante do
prazer e da criatividade.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Hoje temos o encerramento da lunação escorpi-
ana. Um dia propício para refletir e para concluir
pendências. Momento muito significativo de cons-
cientização e de mudanças.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Espiritualidade, sensibilidade e intuição estão ativa-
das. Um dia importante para refletir sobre o seu de-
senvolvimento pessoal. Atividades ligadas à comuni-
cação, aos estudos e à viagens estão enfatizadas.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Um dia importante para concluir tarefas de tra-
balho, geminiano. É necessário que esteja mais
atento à saúde e à qualidade de vida. Percebe
claramente o que precisa aprimorar e melhorar.

LIBRA (23/09 - 22/10)

Balanço sobre o que aconteceu ao longo dos
dias. Momento importante para refletir sobre
sentimentos e finanças. Como tem expressado
os seus talentos, libriano?

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Cuidado com a tendência à confusões envol-
vendo amigos, aquariano. Não é um dia propí-
cio para as questões financeiras e negócios.
Reflita sobre o verdadeiro valor das coisas.

TOURO (21/04 - 20/05)

Importante resolver pendências nos relaciona-
mentos, taurino. Profundas reflexões sobre o
significado de se relacionar. Poderosas lições
que são assimiladas neste momento.

VIRGEM (23/08 - 22/09)

Dia de poderosos insights e intuições aos virgi-
nianos. Reflexões sobre o que esteve apren-
dendo ao longo das últimas semanas. Dia que
favorece a observação e a contemplação.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Reflexões e resoluções ligadas aos seus proje-
tos. Momento de contabilizar o que ocorreu nas
últimas semanas. Importantes reflexões sobre
amizade e trabalho em equipe.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Dia muito importante para refletir sobre as suas emo-
ções e atitudes. Momento que enfatiza as reflexões
sobre intimidade, sexualidade e negócios. Uma fase
de conclusão de pendências, ariano.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

Um dia que simboliza o fechamento de um ciclo
aos leoninos. Importantes demandas relaciona-
das à família e às emoções. Reflexões sobre como
tem se comportado emocionalmente.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Leve consigo os ensinamentos recentes, sagi-
tariano. O dia pede reflexão, interiorização e
intuição. Um novo ciclo vai iniciar a partir de
amanhã.

HORÓSCOPO

Novelas

GLOBO

REDE MASSA

Anjo SEHEIAH
Quem nasce sob esta influência terá bom
senso, agirá com prudência e sabedoria.
Resistirá a tudo com dignidade e tudo em
sua vida funcionará de modo perfeito. Au-
têntico, verdadeiro, consegue sempre sair-
se bem nas situações mais caóticas, devi-
do às idéias luminosas que surgem repenti-
namente, com a ajuda do anjo. Sua força
espiritual está intimamente ligada aos anjos
curadores e mesmo sem saber, de forma
inconsciente, ajuda a melhorar o sofrimento
humano. Terá sempre uma pa-
lavra de otimismo para aju-
dar as pessoas (principal-
mente da família), em qual-
quer situação de inseguran-
ça, pois está sempre em sin-
tonia com todas as forças divi-
nas. Tem pressentimentos quan-
do o assunto diz respeito a via-
gens. Se seu coração diz não é
melhor ouvi-lo. 

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
20h25 – Show da Fé
21h20 – Zoo
21h25 – Como Eu Conheci sua Mãe
21h55 – Os Simpsons
22h30 – Pânico na Band - reapresentação
00h20 – Agora é TardeitmaHi
01h20 – Jornal da Noite
02h10 – Que Fim Levou?
02h10 – The Walking Dead II
02h40 – Só Risos
03h00 – Igreja Universal

05h00 – Telecurso Educação Básica
05h20 – Telecurso Profissionalizante
05h35 – Telecurso Ensino Médio
05h50 – 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 – Sessão da Tarde / Doze é demais
16h25 – Vale a Pena Ver de Novo / Cobras & Lagartos
17h45 – Malhação
18h20 – Boogie Oogie
19h10 – Paraná TV 2ª Edição
19h30 – Alto Astral
20h30 – Jornal Nacional
21h10 – Império
22h20 – Globo Repórter
23h50 – Dupla Identidade
00h35 – Jornal da Globo
01h00 – Programa do Jô
02h10 – Corujão 1 / Adoro Problemas
04h10 – Corujão 2 / Feito Cães & Gatos

05h50 – Negócios da Terra
06h00 – Jornal SBT 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
13h00 – 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
20h30 – Chiquititas
21h10 – Rebelde
22h00 – Programa do Ratinho
23h00 – Tela de sucessos
00h45 – The Noite com Danilo Gentili
01h45 – Jornal do SBT
02h30 – Okay Pessoal!
03h30 – RR Soares

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
19h00 – Cidade Alerta Paraná
20h00 – RIC Notícias
20h40 – Jornal da Record
21h35 – Vitória
22h30 – A Fazenda
23h30 – Super Tela
01h15 – IURD

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 Bicho te Mordeu
12h00 – Giro de Notícias
12h05 – Hora do Esporte
12h20 – Jornal da Catve / 1ª Edição
13h00 – B.O.
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 – Mostra Internacional de cinema

MALHAÇÃO (17H45)
Lucrécia se emociona e

pede que Jade cuide mais
de si mesma. Bárbara não
revela que foi Sol quem a
incentivou a provocar uma
crise alérgica em Wallace.
René avisa a Dandara que
deixará sua casa. Duca se
prepara para encontrar Alan
e Cobra alerta Heideguer.
Duca vê Henrique e Bianca
se beijando. João se emo-
ciona com a partida do pai.

BOOGIE OOGIE (18H20)
Fernando discute com Gil-

da. Elísio não deixa os filhos
saírem com Sandra para jan-
tar com Beatriz. Paulo diz à
Vitória que quer ir com ela à
pensão onde Carlota vivia

Reginaldo leva José Alfredo até sua casa. Cristina recebe uma
notícia ruim sobre Fernando. Érika diz a Danielle que não tem
como ajudá-la. Jairo chega à casa de Cora com o diamante e

exige que ela cumpra a parte no acordo que fez com ele. Carmem
mostra as cópias de todos os documentos

que Cláudio tinha em comum com Leonardo e Merival se
preocupa. Jairo descobre o endereço de Cardoso. Jurema

encontra seu quarto revirado e avisa a Reginaldo que eles foram
roubados. Manoel convida Enrico para cozinhar em seu bar. João

Lucas pensa em abrir um garimpo no Monte Roraima. Érika
aconselha Danielle a contar o que fez para

José Pedro. Magnólia e Severo vão à casa de Maria Ísis. José
Alfredo descobre que Jairo está envolvido com Cora.

Zé Alfredo descobre que
Jairo é ligado a Cora

com Ivan. Sandra tem uma
ideia para convencer Vitória
a sair da casa de Elísio. Gil-
da confirma para Vitória e
Beto que Fernando é o pai de
Rodrigo. Sem querer, Inês
oferece laxante para o pai
beber com seus remédios.

ALTO ASTRAL (19H30)
Marcos pede Laura em

casamento. Laura se sente
pressionada por Marcos. Ca-
íque descobre que Samantha
conhece Laura e a chama de
mentirosa. Samantha diz a
Caíque que Laura é sua as-
sessora de imprensa. Maria
Inês fica nervosa ao encon-
trar Úrsula e Marcelo. Sueli
acusa Marcos de querer tirar
a vida de Vicente. Marcelo
confidencia a Fernando que
ainda ama Maria Inês.

DIVULGAÇÃO
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ACADEMIA ARROMBADA
A Polícia Militar registrou um arrombamento na madrugada de ontem em uma
academia de musculação na Rua Fortaleza, Bairro Coqueiral, região oeste de
Cascavel. Um homem serrou o cadeado da porta e levou R$ 175 e dois tablets.

AÍLTON SANTOS

m adolescente de 16
anos foi identificado pela
Polícia Civil de Santa Te-

reza do Oeste como sendo o
autor de um homicídio regis-
trado na noite de quarta-feira
na Vila Operária.

O garoto estaria em um bar
no cruzamento da Rua Jaraguá
com a Rua Santos Dumont
comemorando o aniversário de
16 anos quando se desenten-
deu com a vítima. Michel Apa-
recido Xavier, de 35 anos, foi
morto com cinco golpes de
faca. Na fuga, o adolescente
deixou cair o documento de
identidade, o que facilitou o
trabalho de investigação.

O Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma e
Emergência) chegou a ser aci-
onado, prestou os primeiros
socorros, mas Michael não
resistiu e morreu. O corpo foi
encaminhado ao IML (Institu-
to Médico Legal) de Cascavel.

De acordo com o delegado
responsável pela Delegacia de
Santa Tereza do Oeste, Denis
Merino Zortea, a discussão
aconteceu porque a vítima, que
era catadora de papel, não quis
pagar uma ficha de sinuca ao
adolescente que estava come-
morando aniversário. “A princí-
pio, pelo que apuramos no local,
trata-se de um crime com moti-

CINCO FACADAS    VÍTIMA TERIA SE NEGADO A PAGAR UMA FICHA DE SINUCA AO MENOR

Garoto mata catador em
comemoração aos 16 anos

Michael Aparecido Xavier foi atingido por pelo menos cinco golpes de faca, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

NAS NÁDEGAS

Baleado foi
atingido por

disparo acidental
A Delegacia de Homicídios vai

ouvir nos próximos dias,
oficialmente, os envolvidos
em um disparo de arma de

fogo registrado na quarta-feira
no Bairro Santa Cruz, em

Cascavel. Jhonatan de Olivei-
ra, de 18 anos, deu entrada
no Hospital Universitário à
tarde com um tiro nas náde-
gas. Ele foi deixado no hospi-
tal por um amigo. Conforme a
delegada Mariana Vieira, a
vítima estava com esse

amigo, a arma teria caído e
atingido Jhonatan. “A
princípio é um caso de
lesão corporal grave, já
que, pelo que apuramos
extraoficialmente, não

havia intenção de matar”.
Questionada a respeito de

a arma ser usada para
algum crime, a delegada

disse que nada está descar-
tado. “Todos vão prestar
depoimento e só então

poderemos ter informações
mais concretas do que

realmente aconteceu nessa
situação”. (Tissiane Merlak)

U

Policiais civis da Delegacia
de Homicídios de Cascavel
devem ouvir nos próximos dias
mais nove presos que po-
dem ter envolvimento com a
rebelião da PEC (Penitenci-
ária Estadual de Cascavel),
ocorrida entre os dias 24 e
26 de agosto e que deixou
cinco mortos e 25 feridos.

De acordo com a delegada
responsável pelo caso, Maria-
na Vieira, mais de 150 pesso-
as foram ouvidas e ao menos
30 indiciadas. “Vamos pedir
a prorrogação do prazo por
mais 30 dias, já que precisa-
mos ouvir mais nove pesso-
as que estão em pelo menos
quatro cidades diferentes”.

Segundo ela, entre os indi-
ciados só estão detentos.
“Eles devem responder crimi-

Policiais da UPS (Unidade
Paraná Seguro) recuperaram
uma motocicleta tomada em

assalto na noite de quarta-feira
de um mototaxista. Segundo a
vítima, um homem pediu uma
corrida nas proximidades do

Terminal de Transbordo Sul até o
Bairro Periollo, na região norte de
Cascavel. Porém, ao chegarem à
marginal da BR-277, próximo ao
viaduto da Carelli, o passageiro
anunciou o assalto, encostando
nas costas do mototaxista um
objeto que aparentava ser uma
arma de fogo. O bandido fugiu
com a moto, que foi encontrada

na madrugada de ontem
abandonada na Rua Castro,
próximo à Rua Agostinho dos
Santos, no Jardim Consolata.

vação fútil, sem razão específica
ou algum desentendimento an-
terior entre o autor e a vítima”.

Denis disse ainda que, por
se tratar de um menor, eles
aguardam que o adolescente se
apresente na delegacia. “O au-
tor é conhecido do setor polici-
al, tem várias passagens, entre
elas por tráfico de drogas”.

Conforme o delegado, dos

cinco homicídios registrados
em Santa Tereza do Oeste este
ano, todos foram elucidados.
“Esse é o papel da Polícia Ci-
vil. Sempre que houver um cri-
me, estaremos lá e faremos
todas as diligências para que
os envolvidos sejam presos ou
mesmo detidos, no caso de
adolescentes, o mais rápido
possível”. (Tissiane Merlak)

nalmente por diversos cri-
mes, entre eles tortura, cár-
cere privado, homicídio, lesão
corporal, dano, motim”.

O inquérito deve ser conclu-
ído e encaminhado o mais rá-
pido possível para o Poder Ju-
diciário. “Estamos concluin-
do os trabalhos, todo pro-
cesso já tem cinco volumes,
sendo que cada um tem 250
folhas”. (Tissiane Merlak)

JÚRI ADIADO
O júri de Max Parentis Torres, acusado de tentativa

de homicídio, que estava marcado para ontem, foi
suspenso e remarcado para o dia 25 de abril de 2017.
O motivo seria o fato de que o cartório responsável
por intimar todos os envolvidos não conseguiu
localizar a vítima, Luciana Lopes de Souza.

Max é acusado de esfaquear a ex-cunhada no dia 2 de
fevereiro deste ano, na Rua Cabo José Hermito Sá, no
Bairro Santa Felicidade, na região sul de Cascavel. Max
deve responder, de acordo com o Ministério Público, por
tentativa de homicídio duplamente qualificado contra a
cunhada, pois impossibilitou a defesa da vítima. Max teria
dito que o crime teria sido motivado por ciúmes.

 AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS / ARQUIVO

Rebelião durou 45 horas

e deixou cinco mortos e

25 feridos

MAIS PRAZO

Mais nove serão
ouvidos sobre
rebelião na PEC

AÍLTON SANTOS
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nstalada na região cen-
tral de Cascavel e crava-
da no meio de vários es-

tabelecimentos comerciais,
uma loja de revenda de fogos
de artifício mantinha um de-
pósito irregular e representa-
va um grande risco.

A loja fica na Rua Visconde
de Guarapuava e foi fechada
na manhã de ontem após
uma operação conjunta entre
a Polícia Civil - especificamen-
te do setor de crimes contra
a Economia, Fraudes e Este-
lionato -, a Receita Estadual,
o Exército e o Corpo de Bombei-
ros, denominada Pavio Curto.

Os policiais receberam
uma denúncia de que o esta-
belecimento funcionava com
diversas irregularidades e não
tinha autorização oficial para
trabalhar com determinados
tipos de produtos.

Segundo o delegado-chefe da
15ª SDP (Subdivisão Policial),
Pedro Fernandes de Oliveira, as
investigações são recentes. “Ini-
cialmente o local será interdita-
do porque não tem condições de
continuar funcionando”.

Conforme Pedro, dentre as
irregularidades está a forma
com que os produtos estão ar-
mazenados. “Esse material
deveria ficar em um barracão
fora da cidade, onde, em caso
de uma explosão, por exemplo,

EM CASA

Menor é
apreendido por
homicídio no
Santa Cruz

Investigadores da Delegacia
de Homicídios apreenderam
um adolescente de 17 anos
no fim da manhã de ontem
acusado de matar Mateus
da Silva Camargo, de 19

anos, no dia 31 de outubro
em frente de casa. O menor
foi detido por meio de um

mandado de busca e
apreensão e encontrado
em casa, no Bairro Santa

Cruz, região oeste de
Cascavel. Ele já havia
ficado detido por seis
meses devido a uma
tentativa de homicídio

ocorrida em 2013.
Conforme os policiais, em
depoimento o adolescente

negou o crime. Porém
investigações apontaram o
envolvimento do garoto na

morte de Matheus. A
motivação seria uma dívida
de Matheus com o adoles-
cente por conta da venda

de uma motocicleta.
Matheus da Silva Camargo
foi assassinado na frente
de casa na Rua Tamoios,
também no Bairro Santa
Cruz. Ele foi atingido por

dois disparos de arma de
fogo. O assassino chegou

em uma motocicleta e
fugiu após os tiros. Na

época do crime, familiares
disseram que Matheus já
estava sofrendo ameaças

de morte. Duas horas
depois do homicídio de
Matheus, a prima dele
Daiane Ribeiro, de 27

anos, morreu em um grave
acidente de trânsito na
marginal da BR-277. Ela
seguia para o velório do

primo quando a motocicle-
ta da qual era passageira
foi atingida por um carro.

(Tissiane Merlak)

O fogo destruiu completa-
mente uma casa na Rua Ka-
maiuras, próximo à Rua Boro-
rós, no Bairro Santa Cruz, re-
gião oeste de Cascavel. Dois
caminhões do Corpo de Bom-
beiros foram acionados para
conter as chamas, mas, ao
chegarem ao local, os aproxi-
madamente 40 m² já tinham
sido consumidos.

Três crianças que estavam
na casa, onde moravam com
mais dois irmãos e a mãe, fo-
ram retiradas por vizinhos que
escutaram os pedidos de socor-
ro, e levadas para a casa da avó,
a 100 metros do local. Socor-

ristas do Siate (Serviço Integra-
do de Atendimento ao Trauma e
Emergência) foram acionados e
examinaram as crianças, mas
elas não se feriram.

Os irmãos disseram para
os bombeiros que as chamas
começaram embaixo da cama.
Há suspeita de que eles esti-
vessem brincando com fogo.

A mãe havia saído para
pagar algumas contas e ori-
entou as crianças para que
fossem até a casa da avó,
mas não o fizeram.

A residência e tudo o que
havia dentro dela foi destruído
pelas chamas. (Tissiane Merlak)

não haveria o risco de mortes”.
O delegado observa que a

loja fica perto de restaurantes.
“Além da origem da mercado-
ria, que será investigada pois
existem indícios de que o ma-
terial era importado, o risco de
explodir e matar muitas pes-
soas é muito grande”.

AUTORIZAÇÃO
As investigações revelaram

ainda que a loja de fogos de
artifício tem alvará de funciona-
mento, mas falta uma autoriza-
ção específica. “O problema é
que eles não tinham autoriza-
ção para vender determinados
tipos de produtos. Foi dado um
prazo para que se adequas-
sem, mas esse período acabou
expirando e nada foi feito”.

A reportagem do Hoje tentou

 Destino
Todo o material apreendido na loja de fogos de artifícios foi

recolhido pelo Exército, que deve dar o destino correto à
mercadoria, uma vez que envolve fogos e pólvora. “A responsa-
bilidade de fiscalização, de armazenagem em caso de apreen-
são e de outros fatores que envolvem esse tipo de produtos é
do Exército Brasileiro”, explica o delegado-chefe da 15ª SDP,

Pedro Fernandes de Oliveira. Um caminhão militar foi até a loja
de fogos para que todas as caixas de produtos fossem retira-

das de forma segura, sendo inclusive necessário uso de
viaturas para fazer escoltas. De acordo com um fiscal da

Receita Estadual, que acompanhou a operação, notas fiscais
de compra e venda do produto serão analisadas para compro-

var a origem da mercadoria. (Tissiane Merlak)

Bombeiros apenas fizeram o rescaldo da residência

INCÊNDIO

Casa pega fogo com
três crianças dentro

AÍLTON SANTOS

PAVIO CURTO  OPERAÇÃO REUNIU POLÍCIA CIVIL, EXÉRCITO, RECEITA ESTADUAL E BOMBEIROS

Loja mantinha depósito
irregular de explosivos

Dentro da loja, que fica na região
central ao lado de restaurantes,
foram encontradas
caixas de explosivos

Material recolhido foi encaminhado pelo Exército a um local seguro

I
 MATEUS BARBIERI

conversar com os proprietários
no momento em que a operação
acontecia, mas eles disseram
que não iam se manifestar so-
bre o caso. (Tissiane Merlak)

 MATEUS BARBIERI
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

8 0
104
2547
4 8

609

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

519Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Assalto à panificadora
Uma panificadora foi alvo de assalto na tarde de
ontem, na Rua Rio XII, esquina com a Rua Hyeda
Baggio Mayer, Bairro Neva, em Cascavel. Os
bandidos seriam dois adolescentes. Não foi
informada a quantia levada pela dupla.

Adolescentes com drogas
Dois garotos de 14 e 16 anos foram apreendidos
com 13 gramas de maconha e uma bucha de
cocaína na tarde de ontem pela Polícia Civil em
Cascavel. A abordagem ocorreu na Rua Hélio
Richard, Jardim Claudete.

Oxicodona: substância me-
dicamentosa duas vezes
mais eficiente que morfina e
que pode ser utilizada apenas
com prescrição médica, em
casos extremos. O medica-
mento é até autorizado pela
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), mas o
uso é controlado, porque é
extremamente viciante, e
seus efeitos alucinógenos lhe
renderam o título de droga da
moda de Hollywood.

O tráfico da substância é
comum nos Estados Unidos
e na Europa, mas até então
desconhecido no Brasil. Pela
primeira vez no País uma car-
ga de oxicodona foi apreen-

NO PARANÁ

Apreensão de oxicodona é a primeira
do Brasil; carga vale R$ 12 milhões

dida. O feito é mérito da PRF
(Polícia Rodoviária Federal)
do posto de Santa Terezi-
nha de Itaipu, da circuns-
crição da Delegacia da PRF
em Foz do Iguaçu.

E não foi pouco: 24,4 qui-
los caprichosamente embala-
dos em caixinhas plásticas.
Sem comércio conhecido,
no Brasil, esse produto é
avaliado em mais de R$ 12
milhões. Nos Estados Uni-
dos e nos países da Euro-
pa, o valor da carga pode
chegar a R$ 24,4 milhões.

“É uma substância usa-
da para fabricação de dro-
gas semissintéticas, como
heroína e LSD”, explica o

policial federal e assessor
da PRF em Foz do Iguaçu,
Raone Nogueira.

Os entorpecentes esta-
vam debaixo de um banco e
na porta de um Gol abordado
no posto da PRF. O motorista
foi preso em flagrante, mas
disse que não sabia de que
droga se tratava tampouco
contou onde a pegou nem para
onde a levaria. “Pela forma
com que estava embalada,
desconfiamos que a tenham
pego do Paraguai”, explica.

O tráfico da droga é des-
conhecido até mesmo pelo
Instituto de Toxicologia do
Paraná. “Tivemos dificulda-
de em detectar a substân-

Queridinha de
Hollywood

Justiça negou ontem o
pedido de interdição da
carceragem da 15ª SDP

(Subdivisão Policial) feito
pela Defensoria Pública do
Paraná ainda em abril deste
ano. Segundo a decisão da
juíza Sandra Dal Molin Ne-
grão, responsável pela Vara
da Fazenda Pública, o motivo
apontado pela Defensoria
para o pedido é louvável por
conta da “preocupação com
a proteção dos interesses da
população cascavelense re-
lativos à segurança pública”.

A decisão foi publicada on-
tem, no site do Tribunal de
Justiça, apontando a extinção
do pedido e leva em conta o
fato de que, conforme a Cons-
tituição, um poder não pode
inter ferir no outro. Ou seja,
para que a interdição se con-
cretizasse e o pedido feito
pela Defensoria - no qual soli-
cita a construção em um pra-
zo de seis meses de uma
nova cadeia com capacidade

15ª SDP  SUPERLOTAÇÃO CHEGAVA A QUATRO VEZES DO TOTAL DA CAPACIDADE

Justiça nega pedido de
interdição do cadeião

cia, fizemos narcoteste des-
confiados de que se tratava
de cloridrato de cocaína,
mas deu negativo. Depois
que foi confirmada a subs-
tância entramos em contato
com o Instituto de Toxicolo-
gia, com a Polícia Federal,
com a Denarc [Divisão Esta-
dual de Narcóticos]. Todos
conhecemos a substância,
mas desconhecíamos o trá-
fico dela no País”, revela o
policial rodoviário federal
Wilson Martines, do Nucom
(Núcleo de Comunicação de
Curitiba). (Tatiane Bertolino)

 A abordagem
De acordo com a polícia, o Gol com a droga foi abor-

dado em frente ao posto da PRF, no KM 714 da BR-277,
em Santa Terezinha de Itaipu. As drogas estavam escon-
didas embaixo do banco traseiro e dentro de uma das

portas do veículo. O motorista de 38 anos foi preso em
flagrante. Além da oxicodona, foram apreendidas ainda
50 ampolas de barbiturato, que é um calmante, e um

tablete de maconha. (TB)

Desconhecida no Brasil, a
oxicodona é moda em

Hollywood e escolhida das
celebridades. Michael

Jackson e Haeth Ledger
eram viciados nesse aluci-
nógeno. No mercado negro
da Europa, a droga pode

valer até 60 vezes mais que
o ouro. Se tomada em

grandes quantidades, a
droga pode ser fatal. (TB)

A

Novas unidades
Em sua decisão, a

juíza Sandra Dal’Molin
Negrão destacou que a

indicação feita pela
Defensoria Pública do

Paraná deve-se ao fato da
“insuficiência e deficiên-

cia das instalações
prisionais que decorrem
da omissão, ainda que
parcial, no Estado do

Paraná”.
No despacho, a magis-
trada ressalta que a

cadeia de Cascavel não é
a única que está nessa

situação e que, de acordo
com os documentos

encaminhados pelo gover-
no do Estado e juntados

ao processo, a construção
e a ampliação de unidades

penais no Paraná estão
sendo feitas e que devem
ser concluídas no primeiro
semestre de 2015. (TM)

mínima para 500 presos - se-
riam necessários recursos do
Poder Executivo mediante li-
beração do Poder Legislativo.

A reportagem do Hoje teve
acesso ao cadeião na tarde
de ontem, quando havia 493
detentos em um espaço des-
tinado para 132 presos. Aos
gritos, homens e mulheres
pediam para que algo fosse
feito. “Está muito cheio”,
“não cabe mais ninguém
aqui”, diziam os detentos.

Com exatos 66 presos a
mais que no dia em que o de-
fensor público Marcelo Luce-
na Diniz esteve pela primei-
ra vez na cadeia, os proble-
mas encontrados são os
mesmos, dentre eles super-
lotação, falta de vistorias e
adequações previstas e soli-
citadas tanto por par te da
Defesa Civil, quanto por par-
te do Corpo de Bombeiros e
Vigilância Sanitária; alimen-
tação insuficiente e precária,
cujo objeto é motivo de recla-

mação de presos e familiares
há vários anos; falta de ma-
terial de higiene pessoal,
vestuário, atendimento à
saúde e assistência social;
presos se revezando para
dormir, visto que não há es-
paço suficiente para todos,
entre outros. Essas condi-
ções renderam ao local o
apelido de Barril de Pólvora.
(Tissiane Merlak)
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Ontem a carceragem tinha 493 presos em um espaço destinado a 132 pessoas
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LEANDRO CASTÁN PASSARÁ POR CIRURGIA NO CÉREBRO
O brasileiro Leandro Castán, que atua na Roma, foi diagnosticado com um cavernoma,

malformações vasculares do sistema nervoso central, e passará por cirurgia no cérebro no
início de dezembro, “para poder retomar a atividade esportiva de forma normal”. De acordo
com os especialistas, o cavernoma não representa uma ameaça para a vida do jogador”.

“jogo do ano”. Assim está
sendo encarado pelos
cascavelenses a segun-

da partida da fase semifinal da
Chave Ouro do Campeonato
Paranaense de Futsal contra
o Marreco Futsal, amanhã, às
20h, no Ginásio da Neva.

Depois do empate em Fran-
cisco Beltrão, por 2 a 2, o jogo
em Cascavel é decisivo para
as ambições do Muffatão/Sol
do Oriente de conseguir avan-
çar à final do Estadual. Isso
porque quem perder dará
adeus às disputas.

Para tentar chegar à final da
competição, o Cascavel Futsal
conta com um reforço extra, o
chamado “sexto jogador”, que
é a torcida. A expectativa da
diretoria do Tricolor é que o
público lote o ginásio e esta-
belece recorde de presença
nesta temporada. Tanto que o
lote de ingressos colocados à
venda foi o maior até agora em
2014 – para maior comodida-
de, as entradas estão sendo
comercializadas antecipada-
mente nos supermercados
Muffatão da Neva, do West
Side e do Cancelli, a R$ 20 (in-
teira) e R$ 10 (meia-entrada).

Convocados para a sele-
ção brasileira permanente de
canoagem velocidade, os cas-
cavelenses Ana Paula Ver-
gutz, de 25 anos, e Vitor Hugo
Navarro Voigt, de 15 anos,
aproveitam os últimos dias
em Cascavel da maneira que
mais gostam, remando.

Com a convocação, eles
passarão a morar em Curiti-
ba, nova sede da equipe, o
que para Vagner Junior Sou-
ta, de 26 anos, já é realida-
de desde a última quarta-fei-
ra. Ana Paula se apresenta-
rá à comissão técnica do Bra-
sil no dia 1º de dezembro, en-
quanto Vitor Hugo se apre-
sentará apenas no dia 5 de
janeiro. Na capital paranaen-
se, eles passarão por bateri-

“É o jogo do ano e espera-
mos a Neva lotada, por isso é
muito importante que o torce-
dor compre o seu ingresso
antecipado para não ficar fora
deste jogo, a torcida na Neva
é fundamental e o torcedor
cascavelense faz a diferença,
então contamos com todos no

A oitava e última prova do
calendário 2014 do Campeo-
nato Brasileiro/Copa Petro-
bras de Marcas será neste
domingo, no Autódromo Inter-
nacional de Goiânia (GO), e
promete disputas acirradas
pelo título. No total, dez pilo-
tos têm chances de título. Para
o cascavelense Daniel Kaefer,
da equipe J.Star Racing, a pro-
va será para a busca de pon-
tos para um melhor posiciona-
mento na classificação final.

Em sua primeira tempora-
da completa na competição,
Daniel Kaefer vem de um bom
resultado na pista goiana (eta-
pa de junho). “Essa pista me

CHAVE OURO   CASCAVEL FUTSAL ESPERA CASA LOTADA AMANHÃ, NAQUELE QUE É CONSIDERADO O “JOGO DO ANO”

A força do sexto jogador
sábado para podermos ajudar
o time a conseguir a classifi-
cação para a final”, convoca o
supervisor Paulo Rocha.

Para o goleiro Donny, o tor-
cedor faz a diferença. “A pre-
sença da torcida é fundamen-
tal, com certeza. A Neva lotada
é um fator muito importante

para nós, pois os torcedores
eles dão sempre aquela força
necessária para conseguirmos
a vitória. Da nossa parte esta-
mos trabalhando muito para
fazer um grande jogo, mas pre-
cisamos da torcida, agora é
uma final e ninguém pode fal-
tar, vamos jogar juntos”.

Ana Paula Vergutz e
Vitor Hugo Voigt,
referência no esporte e
promessa para o País

as de exames antes de inici-
arem a preparação em um
ano importante para a cano-
agem brasileira.

Em 2015 a principal com-
petição do calendário interna-
cional é o Campeonato Mun-
dial, que está marcado para o
mês de agosto, na Itália, e que
é seletiva para os Jogos Olím-
picos Rio 2016. Antes, em ju-
lho, haverá os Jogos Pan-Ame-
ricanos, no Canadá.

Além de Ana Paula, Vitor e
Vagner, do Clube de Regatas
Cascavel, a canoagem cascave-
lense conta com Roberto Ma-
ehler (Volvo/Copel), da Associ-
ação Fiel de Canoagem de Cas-
cavel, na seleção permanente.
Ele também se apresentou
quarta-feira à equipe nacional.

CANOAGEM

Cascavelenses têm 2015
como ano bem importante

AÍLTON SANTOS

O

Cascavel de Ouro
Uma reunião ontem à noite entre os conselheiros do ACC (Automóvel Clube de Cascavel)

analisou o recurso da dupla Edgar Favarin/Emilio Weiss, que cruzou a linha de chegada em
primeiro na 28ª Cascavel de Ouro, sábado, mas foi desclassificada por estar com carro
abaixo do peso permitido. Com isso, Daniel Kaefer/Leandro Zandoná, que chegaram em

segundo, foram declarados vencedores. Ainda assim, mesmo com a definição do campeão
pelo ACC, a corrida poderá levar ainda mais tempo para ter o campeão definitivo, pois a
dupla que considerar injusta a decisão em primeira instância ainda poderá recorrer ao

Tribunal da Federação Paranaense de Automobilismo.

traz boas recordações, identifi-
quei-me com o traçado, uma pis-
ta muito gostosa de se guiar.
Vou tentar fazer o melhor possí-
vel em pontos, espero repetir o
resultado e poder brigar por pó-
dio, mas o foco principal agora,
no fim da temporada, é concluir

bem meu ano de aprendizado.
Consegui aprender bastante
com a equipe e meu companhei-
ro de equipe [Thiago Marques],
que me ajudaram e evoluir”, des-
taca o piloto cascavelense.

No Campeonato Brasileiro,
Daniel ocupa a 15ª posição,

COPA PETROBRAS

Daniel Kaefer quer somar pontos na última etapa
com 49 pontos, dentre os 33
pilotos da classificação.

A oitava etapa da Copa Petro-
bras de Marcas terá o treino clas-
sificatório amanhã, às 16h10. Já
as largadas para as duas provas
de domingo estão marcadas
para as 9h30 e às 12h45.
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PARALÍMPIADAS ESCOLARES   ATLETAS DE CASCAVEL INTEGRAM A SELEÇÃO PARANAENSE NA MODALIDADE DE ATLETISMO

ois atletas cascavelen-
ses realizam os últimos
dias de preparação para

integrar a seleção paranaense
nas disputas das Paralimpía-
das Escolares 2014, compe-
tição que tem início na terça-
feira e segue até o dia 27, em
São Paulo (SP). Ana Carolina
Monteferrante e Lucas Fernan-
do dos Santos competem pela
modalidade de atletismo.

O torneio deve reunir cerca
de 600 atletas com idades de
12 a 17 anos em sete modali-
dades: atletismo, natação,
goalball, tênis em cadeira de
rodas, tênis de mesa, judô e
bocha. As provas serão dispu-
tadas no Anhembi, na pista de
atletismo do Ibirapuera e na
Academia de Polícia Militar.

O índice da dupla cascave-
lense para a competição naci-
onal foi obtido durante as dis-
putas da fase final dos Jeps
(Jogos Escolares do Paraná),
realizados no mês de julho.
Ana Carolina faturou medalha
de ouro nas provas de 100m
rasos, 300m rasos e arremes-
so de peso. Lucas Fernando
foi vitorioso nas provas de
100m rasos e 300m rasos.

Ana Carolina, que compete
pela categoria Deficiente Visu-
al, integra as disputas das
Paralimpíadas Escolares pela
terceira vez consecutiva. A atle-
ta competiu nos anos de 2012
e 2013 nas modalidades
100m rasos e arremesso de
pelota. Nesta última, a aluna

do Colégio Estadual Santa Fe-
licidade faturou medalha de
ouro em 2012 e medalha de
prata em 2013.

Neste ano, Ana Montefer-
rante participa das provas de
100m rasos, 400m rasos e
1500m rasos, lançamento de
dardo e arremesso de peso (4
kg), modalidade a qual a atle-
ta cascavelense possui maio-
res expectativas de subir ao pó-
dio da competição nacional.

Já Lucas Fernando, aluno do

Colégio Estadual Mario Quinta-
na, debuta nas Paralimpíadas
Escolares e competirá pela ca-
tegoria Deficiente Físico. O
embarque dos atletas para a
capital paulista está marcado
para segunda-feira, às 9h.

Organizadas pelo Comitê
Paralímpico Brasileiro, as Pa-
ralimpíadas Escolares estimu-
lam a prática de esportes en-
tre jovens com deficiência e
ainda servem como base para
os atletas mais novos.

Na busca por medalhas

Ana Monteferrante compete nas Paralímpiadas Escolares em cinco
modalidades, dentre as quais, o arremesso de peso
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Travessia a Nado
Encerra-se hoje o prazo

de inscrições para a 1ª
Travessia a Nado do Lago
Municipal, marcada para
domingo. A ficha de
inscrição e o regulamento
podem ser acessados
através do endereço http:/
/www.ivolution.com.br/
mais/fotos/13/41/
3373/Regulamento.pdf. A
participação no evento é
aberta a todos os atletas
praticantes de natação e
que estejam em condições
físicas para a atividade.

O evento contará com
duas provas distintas, uma
com percurso de 750m,
com largada às 9h, e outra
de 1.500m, com largada
às 9h15. Todos os
participantes receberão
medalha e, aos campeões
de cada categoria, será
oferecido troféu.

Lucas Fernando dos Santos debuta na competição nacional

ARQUIVO
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FUTEBOL   ALEX LAMENTA MÁ FASE DE CORITIBA E PALMEIRAS

Alviverdes contra descenso
m contagem regressiva
para encerrar a carreira,
o meia Alex, do Coritiba,

vai ter um momento especial,
neste domingo. No Estádio
Couto Pereira, o camisa 10
enfrenta o Palmeiras, clube
pelo qual foi campeão da Copa
Libertadores da América em
1999. Entretanto, as duas
equipes chegam para esse
duelo decisivo de forma bem
diferente da esperada pelo
experiente jogador.

Ambos os clubes estão na
luta contra o rebaixamento
neste Campeonato Brasileiro.
Quem vencer o duelo do final
de semana tende a ter mais
tranquilidade nessa reta final
de Série A, enquanto quem

Diretores do São Paulo já
falam em entrar na Justiça
contra a Penalty, sua forne-
cedora de material esporti-
vo desde 2013, que na quar-
ta-feira convidou a imprensa
a um evento de “despedida
de Rogério Ceni”. Tanto o clu-
be quanto o jogador reagiram
de maneira indignada ao que
consideraram “um erro gro-
tesco” da empresa.

De acordo com o clube, o
evento anunciado deveria ser
apenas o lançamento de
uma camisa comemorativa
ao fim da carreira do goleiro,
o que já estava acertado há
um mês.

Mas, no tex-
to do convite, o
marketing da
Penalty infor-
mou que o golei-
ro confirmaria
no evento sua
aposentadoria,
o que ele evi-
ta fazer

VASCO

Eurico Miranda
dispara contra
Bom Senso e
alfineta o Fla

Eleito presidente do Vasco da
Gama com 190 votos contra
26, Eurico Miranda demons-
trou sua língua afiada como
nos velhos tempos. Sem se
furtar dos assuntos polêmi-
cos, ele criticou o Bom Sen-
so, movimento criado por

jogadores para propor melho-
rias no futebol, e alfinetou o

arquirrival Flamengo.
“O Bom Senso é uma piada.

Criar uma espécie de associa-
ção de jogadores privilegiados,
com salários que ofendem a
maioria do povo brasileiro, é
uma vergonha. Eles recebem
um salário que um operário

levaria 100 anos para receber.
Nunca vi uma pessoa ganhar
R$ 500 mil e achar que está
trabalhando pouco. Que bom

senso é esse? É um mau
senso”, declarou.

O dirigente voltou a enfatizar
que o Cruzmaltino retornará

às disputas de título. “O
Vasco não entra em competi-
ção nenhuma para disputar,
ele entra para ganhar. Aliás,

aproveito para dizer que
entra, em especial, para
ganhar do Flamengo”.

Sobre a derrota do arquirrival
por 4 a 0 para o Atlético-MG,

Eurico comentou que, “O
Flamengo perder para outras
equipes não me traz satisfa-
ção nenhuma. O que me traz

satisfação é o Flamengo
perder para o Vasco”.

Botafogo
Com a derrota para o

Figueirense na quarta-
feira, o Botafogo

permanece com 33
pontos, na 18ª colocação

do Campeonato Brasileiro.
A três rodadas do fim do
torneio, a equipe poderá
somar no máximo mais

nove pontos e chegar aos
42 pontos. Essa

pontuação não deverá
garantir a permanência do
alvinegro carioca na Série
A de 2015, que terá que

torcer contra os rivais
contra a degola.

O problema é que a
equipe não tem

conseguido fazer sua
parte. “Chance ainda

existe. Temos como somar
nove pontos, embora

tenha ficado difícil. Não
podemos jogar a toalha”,

disse o técnico do
Botafogo, Vagner Mancini.

perder se complica de vez na
briga contra a degola. O time
paranaense está na 16ª colo-
cação, com 38 pontos, en-
quanto o clube paulista tem 39
pontos, na 14ª posição.

“É triste ver o Coritiba e o
Palmeiras assim. Esperava
que a gente estivesse em uma
situação bem mais confortá-
vel, enquanto o Palmeiras, em
um ano importante, já que
completa o centenário, todo
mundo esperava ver na parte
de cima da tabela. Mas é o
que temos, não cabe a nós e
nem aos palmeirenses lamen-
tações”, afirma Alex.

Sobre o reencontro com o
ex-clube, o meio-campista ad-
mite um sabor especial. “Te-

nho um carinho profundo
pelo Palmeiras. Tudo o
que conquistei na mi-
nha vida profissional e
pessoal o Palmeiras
tem uma participação
vital. Foram quatro
anos de muita entrega.
É um carinho recíproco,
mas hoje defendo o Coriti-
ba e penso nele”, declara
o camisa 10 do time pa-
ranaense.

enquanto o time ainda dispu-
ta partidas importantes.

Indignado, o departamen-
to jurídico tricolor estuda as
possibilidades de ação con-
tra a empresa e não descar-
ta abrir um processo judici-
al. A diretoria vê que o con-
trato de patrocínio foi desres-
peitado pela precipitação da
empresa.

“Eu me junto à indignação
de outros diretores no senti-
do de repudiar a atitude da
empresa. Já estamos estu-
dando como agir juridicamen-
te a partir de agora para evi-
tar que atos assim voltem a
acontecer”, afirmou o diretor

jurídico do São Paulo, Leo-
nardo Serafim dos Anjos.

E

Alex: “É triste ver o
Coritiba e o

Palmeiras assim”

SÃO PAULO

Clube fala em processar Penalty

Rogério Ceni evita
confirmar aposentadoria
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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

SEXTA SÁBADO SEXTA SÁBADO SEXTA SÁBADO SEXTA SÁBADO

Nubladocom
pancadas de
chuva

    FRANCÊS
17h30 Metz x PSG

     ESPANHOL
17h45 Athletic Bilbao x Espanyol

    SÉRIE B
19h30 América-RN x Náutico
21h Bragantino x Paraná Clube
21h Vila Nova x ABC

rthur Zanetti, da ginásti-
ca; Marcus Vinicius
D’Almeida, do tiro com

arco; Tiago Splitter, do basque-
te; Ana Marcela Cunha, da ma-
ratona aquática; Mayra Aguiar,
do judô; Martine Grael e Kahe-
na Kunze, da vela. Esses são
os atletas mais votados pelo
colégio eleitoral do Prêmio Bra-
sil Olímpico 2014. Os vence-
dores serão conhecidos no dia
16 de dezembro, durante ceri-
mônia no Theatro Municipal do
Rio de Janeiro. Em 2013, os
eleitos foram Poliana Okimo-
to, da maratona aquática, e
Jorge Zarif, da vela.

Além dos seis mais votados
para o troféu Melhor Atleta do
Ano, o COB (Comitê Olímpico

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO   MELHORES ATLETAS DO PAÍS SERÃO PREMIADOS EM DEZEMBRO

Troféu pelo reconhecimento
Brasileiro) anunciou os melho-
res de 2014 em cada uma das
43 modalidades que serão ho-
menageados no evento.

A escolha dos melhores em
cada modalidade, assim como
a definição dos dois atletas
que receberão o Troféu Melhor
Atleta do Ano, foi realizada por
um júri composto por jornalis-
tas, dirigentes, ex-atletas e

personalidades do esporte.
“Oscar” do esporte brasilei-

ro, o Prêmio Brasil Olímpico
chega à 16ª edição prestando
homenagens ainda em outras
categorias: Melhor Técnico In-
dividual e Coletivo; Troféu Adhe-
mar Ferreira da Silva; Melhores
Atletas dos Jogos Escolares
da Juventude e Troféu COI, en-
tre outras premiações.

A Ferrari confirmou oficial-
mente, ontem, o que toda a
Fórmula 1 já esperava: Sebas-
tian Vettel será piloto da equi-
pe a partir de 2015.

O anúncio foi feito de forma
simples, pelo Twitter da equi-
pe. “É oficial: Sebastian Vettel
será piloto da Ferrari e forma-
rá dupla em 2015 com Kimi
Raikkonen”, alertou a conta da
escuderia na rede social. O ale-
mão chegará para ocupar a
vaga de Fernando Alonso, que
deixou o time de Maranello.

Segundo a escuderia, o con-
trato de Vettel tem duração de
três anos, de 2015 a 2017. O
acerto era dado como certo
nas últimas semanas, e ga-
nhou força após a divulgação
de um suposto formulário pre-
enchido por Vettel no Brasil
como piloto da Ferrari.

“A Scuderia Ferrari decidiu
apostar no mais jovem multi-

campeão da história da Fórmu-
la 1”, anunciou Marco Mattia-
ci, chefe de equipe da escude-
ria italiana, em nota oficial.

Vettel era especulado para
correr na McLaren, na vaga que
deverá ser ocupada pelo pró-
prio Alonso. Desta forma, Jen-
son Button – titular da McLa-
ren entre 2010 e 2014 – pas-

Fórmula E
O que a teoria sugeria, Bruno Senna começou a descobrir
na prática: depois de percorrer parte do circuito de rua de
Putrajaya, ontem, o piloto da Mahindra Racing elogiou o
traçado da Malásia que receberá amanhã a segunda
etapa da Fórmula E, o campeonato mundial de carros

elétricos da FIA (Federação Internacional de Automobilis-
mo), mas ressalvou os riscos que apresenta. “A pista

parece bem legal. O problema é que é bem fácil de acertar
os muros”, comentou. A prova deste sábado começará às
4h (Brasília) e terá transmissão ao vivo pela Fox Sports,
que exibirá ainda os treinos livres e classificatórios a

partir das 21h desta sexta-feira.

A
TIAGO MENEZES

Angélica
Kvieczynski foi
novamente escolhida
a melhor do país na
ginástica rítmica

sa a ter destino incerto.
O alemão, fã de Michael Schu-

macher, chega para a equipe ita-
liana com o desafio de recolocá-
la na briga por vitórias. Caso Fer-
nando Alonso ou Kimi Raikkonen
não vençam o GP de Abu Dhabi,
neste domingo, a escuderia en-
cerrará o ano sem uma vitória
pela primeira vez desde 1993.

OS MELHORES DE 2014 EM CADA MODALIDADE:

Atletismo: ........................ Fabiana Murer
Badminton: ...................... Lohaynny Vicente
Basquete: ........................ Tiago Splitter
Boxe: ............................... Robson Conceição
Canoagem Slalom: .......... Ana Sátila
Canoagem Velocidade: .... Isaquias Queiróz
Ciclismo BMX: ................. Renato Rezende
Ciclismo Estrada: ............. Rafael Andriato
Ciclismo Mountain Bike: .. Henrique Avancini
Ciclismo Pista: ................. Flavio Cipriano
Desportos na Neve: ......... Isabel Clark
Desportos no Gelo: .......... Isadora Williams
Esgrima: .......................... Renzo Agresta
Futebol: ........................... Neymar Junior
Ginástica Artística: ........... Arhtur Zanetti
Ginástica de Trampolim: .. Camila Lopes Gomes
Ginástica Rítmica: ............ Angélica Kvieczynski
Golfe: .............................. Rafael Becker
Handebol: ........................ Eduarda Amorim
Hipismo Adestramento: ... João Victor Oliva
Hipismo CCE: ................... Márcio Jorge Carvalho
Hipismo Saltos: ............... Álvaro “Doda de Miranda Neto
Hóquei Sobre Grama: ...... Bruno Mendonça
Judô: ............................... Mayra Aguiar
Levantamento de Peso: ... Fernando Reis
Lutas: .............................. Aline da Silva Ferreira
Maratona Aquática: ......... Ana Marcela Cunha
Nado sincronizado: .......... Giovana Stephan
Natação: .......................... Matheus Santana
Pentatlo Moderno: ........... Yane Marques
Polo Aquático: ................. Felipe Perrone
Remo: ............................. Fabiana Beltrame
Rúgbi: .............................. Julia Sardá
Saltos Ornamentais: ........ Cesar Castro
Taekwondo: ..................... Edival Marques (Netinho)
Tênis: .............................. Marcelo Melo e Bruno Soares
Tênis de Mesa: ................ Hugo Calderano
Tiro com Arco: ................. Marcus Vinícius D’Almeida
Tiro Esportivo: .................. Rodrigo Bastos
Triatlo: ............................. Pâmela Oliveira
Vela: ................................ Martine Grael e Kahena Kunze
Vôlei de praia: ................. Juliana e Maria Elisa
Vôlei: ............................... Fabiana Claudino

FÓRMULA 1

Ferrari confirma saída de Alonso e chegada de Vettel

Angélica
Kvieczynski foi
novamente escolhida
a melhor do país na
ginástica rítmica

Atleta da Torcida
Para o prêmio de Atleta da Torcida, nova

categoria do Prêmio Brasil Olímpico, o COB
selecionou atletas ou duplas que marcaram o
esporte brasileiro em 2014, seja pela perfor-

mance, exemplo de superação, conquista
inédita ou por atitudes e condutas. A definição

do vencedor desta categoria será feita pelo
público, que já pode votar pelas mídias soci-
ais, Facebook e Twitter, utilizando hashtags
que devem conter #EuVotoPBO e o nome do
atleta. Concorrem ao prêmio: Cesar Cielo

(natação), Diego Hypolito (ginástica artística),
Isaquias Queiroz (canoagem velocidade),

Marcus Vinícius D’Almeida (tiro com arco),
Matheus Santana (natação), Tiago Splitter

(basquete), Aline Ferreira (luta), Flavia Saraiva
(ginástica artística), Larissa e Talita (vôlei de
praia), Martine Grael e Kahena Kunze (vela),
Mayra Aguiar (judô) e Sheilla Castro (vôlei).


