
R$ 1,00

Cascavel, sexta-feira, 
25 de abril de 2014

Edição 6939 - Ano XXXVII

Contratações crescem 52%
no trimestre em Cascavel

CAGED APONTA SITUAÇÃO ECONÔMICA PRIVILEGIADA PARA A CAPITAL DO OESTE
Apesar de um recuo em março, Cascavel obteve um saldo positivo em contratações no trimestre, conforme os dados 

do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta semana. O setor de serviços se 
destacou, assim como em todo o Estado e o País. Para os economistas, a Capital do Oeste precisa reagir nas áreas da 

construção civil e indústria para manter os índices satisfatórios da economia. Pág. 07

Denúncia de direcionamento de licitação chega à Promotoria Pág. 07

14 SUPERLOTAÇÃO DA 15ª SDP
Transferência de presos 
é autorizada pela Justiça

A fiscalização falha estimula os crimes ambientais em Cascavel. O Rio 
Bezerra, no Bairro Santa Cruz, virou um lixão a céu aberto. O córrego 
recebeu uma carga de garrafas descartáveis, além de muito lixo doméstico. 
Os moradores cobram providências. Pág. 10

LORENA MANARIN

Rio de lixo
Defensoria Pública terá 

11 membros ano que vem
Pág.15

Negociação salarial 
dos servidores 

públicos não avança
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Prefeitura incentiva 
o plantio de oliveiras 

no Oeste
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OPINIÃO

“Abrimos mão de recorrer
para fazer andar mais
rápido o processo de

instalação da CPI”.
O líder do PT no Senado, Humberto Costa, sobre a
investigação da Petrobras.

Agronegócio é a base
Os dados do Caged (Cadastro

Geral de Empregados e Desem-
pregados) demonstram o resulta-
do do esforço de trabalhadores
que mantém em alta o agronegó-
cio do Oeste do Estado. Casca-
vel, polo regional, reflete o bom
momento da agricultura, em nú-
meros apresentados no saldo de
contratações e demissões.

Ao contrário dos índices ne-

Eleições precisam redespertar a ambição de desenvolvimento
José Ricardo Roriz Coelho é presidente da Abiplast e do Sindiplast-SP, vice-presidente e diretor do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp

Leilão
O Departamento de
Trânsito do Paraná
leiloa hoje, em Cascavel,
4.110 veículos na
condição de sucata.
Podem participar
somente representantes
das empresas
previamente cadastradas
ou credenciadas. Será a
partir das 8h,
na Unioeste.

Alimentação
Incentivar os filhos a
ter uma alimentação
saudável é a proposta
de um encontro com
pais do Colégio Marista
Cascavel, hoje, às 19h,
no Auditório

gativos nos demais estados bra-
sileiros, Cascavel obteve um au-
mento de 52% nas contratações,
nos três primeiros meses do ano.
Em todo o País, a economia so-
fre reflexos de uma crise, inclu-
sive com reduções nas perspec-
tivas de rendimento no PIB (Pro-
duto Interno Bruno). Embora a
negatividade brasileira, o Oeste,
sobretudo Cascavel, honrosamen-

te manteve a economia em alta.
A base dos bons resultados é

a agricultura. As commodities ex-
portadas são moedas de ouro no
mercado internacional. Enquanto
há crise lá fora, aqui os trabalha-
dores de mãos calejadas garantem
conquistas, mesmo com gargalos
logísticos, falta de atenção do po-
der público e políticas ainda aquém
das necessidades do campo.

Os dois anos seguidos de baixo desempenho
do PIB, os sintomas de pressão inflacionária, a re-
dução do ritmo de criação de empregos e os péssi-
mos resultados da balança comercial, dentre outros
indicadores, constituem um sinal de alerta quanto à
necessidade de se fazer profunda avaliação do
Brasil. Depois de um fluxo positivo de crescimento,
de um processo de inclusão socioeconômica mun-
dialmente reconhecido e do enfrentamento com su-
cesso da grande crise internacional desencadea-
da em 2008, é chegada a hora de iniciarmos um
novo ciclo de expansão, e precisamos definir uma
estratégia para que isto aconteça.

Não podemos continuar condenados a não
crescer. Sem investimentos, é impossível melhorar
a infraestrutura e aumentar a oferta de produtos e
serviços que incorporem inovação e tecnologia.
Com o governo gastando mal e muito, não temos
como baixar os juros, e não é mais possível tolerar
a péssima qualidade dos serviços públicos e a pre-
cariedade da educação, saúde e segurança. Se
não incentivarmos os jovens e os que podem tra-
balhar, mas se acomodaram com programas soci-
ais, não teremos recursos humanos capacitados,
tão necessários para suportar nosso crescimento.

Todos esses desafios também são dificultados
pela enorme burocracia, que inferniza a vida das
pessoas e das empresas e aumenta o custo de
tudo o que fazemos, eliminando boa parte dos gan-
hos de renda da última década. Inflação não se
combate só com aumento de juros, mas principal-
mente com eficiência e produtividade e seus refle-
xos produtivos no equilíbrio entre oferta e deman-
da, com produtos inovadores e de baixo custo.

É preocupante observar a inexistência de um
plano para mudar a presente conjuntura.  Pare-
cem faltar objetivos e ambição ao País. Aonde esta-
mos indo? Quais são as nossas métricas para que
a sociedade possa medir os avanços e cobrar os
resultados? Qual é o futuro de nação que projeta-
mos para despertar o ânimo dos jovens empreen-
dedores e dos empresários que querem investir? 

  Nada mais oportuno para responder a essas
questões do que um ano eleitoral como este 2014,
quando elegeremos deputados estaduais e fede-
rais, senadores, governadores e o presidente da
República. Todos os ocupantes de cargos eletivos
têm imensa responsabilidade perante a Nação. O
equilíbrio fiscal, por exemplo, fator condicionante à
execução de uma política consistente de queda dos
juros sem risco de inflação depende de todas as
instâncias governamentais. O mesmo se aplica à
racionalização dos tributos e aos investimentos em
infraestrutura (há muitas obras importantes, como
metrô e estradas, de competência estadual).

 No tocante aos deputados federais e senado-
res, é direta a sua responsabilidade quanto às
reformas estruturais, que seguem estagnadas há
quase três décadas. É necessário que reafirmem
a autonomia e significado do Poder Legislativo,
contribuindo para que o País tenha um arcabouço
legal mais compatível com os padrões de competi-
tividade contemporâneos. Ao Executivo Federal
cabe reduzir gastos supérfluos, ampliar os investi-
mentos públicos, fazer decolar de modo amplo pro-
gramas como as parcerias público-privadas, rea-
lizar uma política monetária (juros e câmbio) ade-
quada a estimular a economia, bem como agir em

sinergia com o Parlamento em favor da moderniza-
ção das leis. Além disso, não podemos mais adiar a
melhora de qualidade dos serviços públicos!

 Missão prioritária é resgatar a capacidade
concorrencial da indústria. Estudo do Departa-
mento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp
aponta que, dentre as nações mais relevantes
em termos de renda, produção e número de ha-
bitantes, todas as que conseguiram alcançar o
desenvolvimento apresentaram, no mínimo, 20%
de participação da manufatura no PIB. Aqui, esse
índice era de apenas 13% em 2012. No entanto,
o “Custo Brasil” (composto por carga tributária,
burocracia, capital de giro, energia/matéria-pri-
ma e infraestrutura/logística), somado a uma polí-
tica monetária dissociada da realidade global,
continua sendo um obstáculo à reindustrializa-
ção. Fabricar aqui é no mínimo 34,2% mais caro
do que nos países com os quais concorremos.

É imprescindível que todos esses temas es-
tejam presentes no debate eleitoral de 2014.
Independentemente de quem vença as eleições
à Presidência da República, governos estadu-
ais e assembleias legislativas, Senado e Câma-
ra dos Deputados, é crucial que os eleitos, sem
ferir sua identidade partidária e seus compro-
missos políticos republicanos, pensem de modo
prioritário no País, inserindo o poder público
num processo coeso voltado à solução dos pro-
blemas nacionais e à expansão mais consisten-
te do PIB. Não nos falta imenso potencial para
crescer, mas é necessária uma estratégia de
longo prazo, capaz de promover o desenvolvi-
mento econômico e social.         

Champagnat. A discussão
será feita pela
nutricionista Marilene
Motta Sampaio.

Flisol I
A Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico)
realiza amanhã a 10ª
edição do Flisol (Festival
Latino-americano de
Instalação de Software
Livre), no centro de
eventos da Agrotec (Escola
Tecnológica Agropecuária).
A intenção principal do
evento é promover o uso
do software livre, expondo
a sua filosofia, seu
alcance, seus avanços
e o desenvolvimento a
todos os usuários da
América Latina.

Flisol II
O evento é destinado para
o público em geral,
estudantes, acadêmicos,
empresários e funcionários
públicos. Os visitantes
deverão levar seus
computadores ou
notebooks para que
voluntários ajudem a
instalar o sistema
operacional. A abertura
oficial do evento será às
8h30, no auditório
principal da Agrotec.

DIVULGAÇÃO

 Eneas Souto (78)

 Marcos R. Michelin
(39)

 Maria Z. Tostes (85)

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio
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Giro Político
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DIVULGAÇÃO

Dúvida
Será que Fabiano
Raduntz não é um bode
expiatório? A história
que ele contou bate
perfeitamente com os
elementos que aparecem
na gravação, como a
comissão de R$ 150 mil.
O problema é que, no
contexto, não existe
motivo para Bebber ter
falado sobre esse assunto
na conversa com o
corretor Márcio Ireno. O
assunto era outro. E
também, alguém já
chamou algum Fabiano
de Fabian, que é o que
sonoramente aparece
no áudio?

Passado
Nino Pastore é o mesmo
que em 2000 prometeu
ao então candidato a
vereador Rui Capelão
apoio político e
prestação de serviços na
obtenção de votos em
troca de um cargo em
comissão na Câmara,
caso fosse eleito.
 

Jogada
O acordo foi firmado em
cartório e depois
denunciado, mas Capelão
acabou sendo
inocentado pela Câmara
e pela Justiça. No
entanto, os dois podem
estar frente a frente de
novo. Nos bastidores, a
entrada em cena de
Pastore no caso seria
uma estratégia de

Posse
A posse da nova diretoria da Amop

(Associação dos Municípios do
Oeste do Paraná) será realizada
hoje, a partir das 9h30. Pouco

antes da solenidade será
inaugurado o novo prédio da
entidade, em Cascavel. O novo

mandatário será o prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel
Micheletto (foto). Ele foi eleito no dia 28 de março.

Comissão
Os vereadores integrantes da comissão processante

que investiga a suposta quebra de decoro
parlamentar de Paulo Bebber (PR) se reuniram

ontem à tarde para decidir os encaminhamentos dos
trabalhos. Apesar do racha na terça-feira, o clima do

encontro foi amistoso.

 O secretário de Saúde, Reginaldo de Andrade,
irá à reunião com líderes comunitários hoje, às
18h30, para discutir as opções para a instalação
da UPA Pediátrica.  Hoje, às 19h30, na Câmara
Municipal, será entregue o título de cidadão
honorário a Pedro Lecheta. Depois da outorga, será
servido um jantar só para convidados no Country.

 Ideriha deve protocolar mandado de segurança
hoje para retorno de Bebber.

intimidar Rui ou desviar
o foco da investigação.

Codevel
Foi decretada a definitiva
extinção da Codevel. O
prefeito Edgar será agora
o responsável por assinar
documentos que venham
a ser relacionados à
empresa. Assim, a antes
responsável, secretária de
Finanças Susana
Gasparovic, foi destituída.

Apoio
O vereador Romulo
Quintino (PSL) já
sacramentou o apoio ao
deputado federal Alfredo
Kaefer (PSDB) nas
eleições. A sigla como
um todo, na qual ele
preside em Cascavel,
ainda está em
conversações, mas a
tendência é que todos
apoiem Kaefer. Para
estadual, naturalmente,
tanto a sigla como ele
apoiarão o deputado estadual
Adelino Ribeiro (PSL).

Viagem
O vereador Vanderlei do
Conselho (PSC) embarcou
para Curitiba ontem. Ele
participa de uma reunião,
representando o comitê
gestor do CEU (Centro de
Artes e Esportes
Unificado), na Secretaria
de Estado da Cultura. O
objetivo é discutir o
funcionamento dos
centros no Estado e
seus resultados.

a manhã de ontem o promo-
tor do Patrimônio Público, Sér-
gio Machado, ouviu mais uma

testemunha na investigação que
tenta apurar o suposto pedido de
propina do vereador afastado Pau-
lo Bebber (PR) para a aprovação do
projeto de lei que criou o Jardim
Riviera, na zona norte de Cascavel.

O empresário Fabiano Raduntz
disse que é mencionado na grava-
ção, e não o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Luciano Fa-
bian. Ele expôs a versão à Promo-
toria.  “Sou eu nas gravações. Fala-
se muito no Riviera, mas meu ne-
gócio com o Paulo [Bebber] era ou-
tro. Sou conhecido do Nino Pasto-
re, que tem uma área de terra atrás
do Sanga Funda, perto do pesque-
pague. Pedi ajuda para ele para ven-
dermos, e cada um receberia uma
comissão”, explicou.

A área, segundo ele, tem 8,5
alqueires e está avaliada em R$ 6
milhões. Para a função, eles rece-
beriam 5% do valor total da venda,
ou seja, cada um teria uma comis-
são de R$ 150 mil. Os valores são
diferentes dos padrões da correta-
gem, que está afixada em 2% do
valor da venda, como ocorreu na
transação do Jardim Riviera.

Fabiano também explicou que
não é corretor de imóveis, mas
empresário, dono do campo de fu-
tebol Showball, localizado no Bair-
ro Country. “Era uma oportunidade

CASO BEBBER   ÁREA ATRÁS DO CONJUNTO SANGA FUNDA ERA NEGOCIADA

Testemunha confirma que
é mencionada em gravação
N

para vender e ganhar uma comis-
são e por isso chamei o Paulo, que
ofereceu para bastante gente, mas
ainda a área não foi vendida”.

Sobre sua relação com Bebber,
Fabiano explicou que já o conhece
há muito anos e é seu eleitor. Pro-
curou sua ajuda devido aos conta-
tos influentes do parlamentar, que
já tem experiência na intermedia-
ção de negócios envolvendo comér-
cio de terrenos. A “chácara urbana”
em questão já foi cogitada há alguns
anos como o local ideal para a cons-
trução do cemitério da região norte,
porém, o negócio não avançou.

O promotor Sérgio Machado
convocou Fabiano depois que
ele foi arrolado pela defesa de
Paulo Bebber, representada por
Hélio Ideriha Junior, à comissão
processante que investiga a su-
posta quebra de decoro parla-
mentar do vereador afastado. A
oitiva com Fabiano não excluiu
o secretário Luciano Fabian das
investigações, mesmo que as
provas sobre seu suposto envol-
vimento sejam escassas. (PS)

SINDEPOSPETRO

Diretoria pede apoio
aos vereadores

Membros da diretoria do Sinde-
pospetro (Sindicato dos Emprega-
dos em Postos de Combustíveis e
Derivados do Petróleo de Casca-
vel e Região) visitaram ontem os
vereadores de Cascavel e apre-

sentaram a “Campanha Complete
o Tanque só até o Automático”. A
campanha conscientiza consumi-
dores e frentistas sobre o perigo
de continuar abastecendo após o
travamento automático da bomba
abastecedora. Os sindicalistas
pediram também apoio para

aprovação do projeto de lei 38 de
2014, de autoria do vereador

Jorge Bocasanta (PT), que dispõe
sobre a proibição de abasteci-
mento de combustível, pelos

postos, após ser acionada a trava
de segurança da bomba abastece-

dora. O descumprimento da
norma expõe os trabalhadores ao

benzeno, que é prejudicial à
saúde e ao Meio Ambiente.

“Visitamos todos os gabinetes,
mas não encontramos todos os
vereadores. Os que nos recebe-
ram se comprometeram a apoiar

e aprovar o projeto”, disse o
presidente do Sindepospetro,

Antônio Vieira Martins.

Na manhã de ontem represen-
tantes do Sismuvel (Sindicato dos
Servidores Municipais de Cascavel)
reuniram-se com o prefeito Edgar
Bueno (PDT) para discutir a pauta
de reivindicações da categoria. Ed-
gar se comprometeu a enviar um
ofício na semana que vem com a
contraproposta.

A data-base deve ficar estabele-
cida no dia 1º de maio e o prazo
para as negociações vai até o dia
30 de abril. Basicamente, a pauta
de reivindicações consiste em dois
pedidos: um reajuste salarial de
17% a todos os servidores, propor-
cionando assim ganhos reais e evi-
tando as perdas inflacionárias,
além da prevenção de que os tra-
balhadores venham a receber, even-
tualmente, vencimentos menores
que o salário mínimo nacional. O
outro item da pauta é o reajuste do

valor da cesta básica para R$ 200,
além de tirar todas as restrições
para seu fornecimento.

Participaram da reunião a dire-
toria do Sismuvel, uma comissão
de servidores eleita na última as-
sembleia geral, o prefeito, o secre-
tário de Administração, Alisson
Ramos da Luz e a gerência de Re-
cursos Humanos da Prefeitura.

O presidente do Sismuvel, Ricieri
D’Estefani Júnior, explicou que a reu-
nião serviu para que os funcionários
públicos explicassem as razões de
suas reivindicações. No entanto, não
houve nenhum adiantamento por
parte do Executivo. “Eles não disse-
ram se aceitam e não deixaram trans-
parecer nada. Eles se compromete-
rem a enviar uma resposta por escri-
to, via ofício, na terça ou na quarta
da semana que vem. Nossa expec-
tativa é grande”. (PS)

SISMUVEL

Prefeito adia resposta
para semana que vem

 Nova oitiva
O promotor Sérgio Machado decidiu convocar também o dono da
área citada por Fabiano, localizada próxima ao Sanga Funda. A

promotoria tentou notificar Nino Pastore ontem, mas não obteve
êxito. Seu depoimento deve ocorrer na semana que vem, provavel-

mente na terça-feira. (PS)
 AÍLTON SANTOS

Fabiano foi ouvido ontem pelo promotor

Sérgio Machado; Nino Pastore será chamado
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Brasil abriga hoje 5.208
refugiados, sendo os co-
lombianos e os angolanos

quase metade dos estrangeiros
com o status. É o que mostram
dados atualizados do Conare
(Comitê Nacional de Refugia-
dos), do Ministério da Justiça.

Os números revelam que
os pedidos de refúgio no País
têm crescido exponencialmen-
te ao longo dos anos. Em
2013, foram 5.256, ante 566
em 2010. As solicitações acei-
tas também aumentaram: de
126, em 2010, para 649 no
ano passado.

PORTAS ABERTAS   PEDIDOS DE REFÚGIO TÊM CRESCIDO NOS ÚLTIMOS ANOS

Brasil possui mais
de 5,2 mil refugiados

Para o secretário nacional
de Justiça, Paulo Abrão, o au-
mento é decorrente exclusiva-
mente das condições interna-
cionais. “Isso acontece devi-
do ao agravamento da crise no
Oriente Médio e dos conflitos
nos países africanos e tam-
bém no nosso continente”, diz.

O representante do Acnur
(Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugiados)
no Brasil, Andrés Ramirez, con-
corda que o acirramento de
conflitos, como a guerra civil
na Síria, é fator fundamental
para esse fluxo, mas ressalta

também uma presença maior
do Brasil no cenário internaci-
onal. “As solicitações aumen-
taram no mundo todo. Além
das crises humanitárias anti-
gas, como a do Iraque e a do
Afeganistão, em 2011 houve
a Primavera Árabe. Problemas
na Costa do Marfim, no Mali,
na Somália e no Sudão do Sul
também foram registrados”,
afirma. O refúgio é um direito
de estrangeiros garantido por
uma convenção da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas)
de 1951 e ratificada por lei no
Brasil em 1997.

O

PETROBRAS

PT desiste de recorrer contra CPI
O líder do PT no Sena-

do, Humberto Costa (PE),
anunciou ontem que seu
partido desistiu de recor-
rer ao plenário do STF (Su-
premo Tribunal Federal)
contra a liminar (decisão
provisória) concedida pela
ministra Rosa Weber que
determinou a instalação
de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
exclusiva para investigar
supostas irregularidades
na Petrobras.

Segundo Humber to
Costa, em vez de apresen-
tar recurso na Suprema
Corte, sua bancada vai
contribuir para a instala-
ção da CPI proposta pelos
oposicionistas. “Nós, do
PT, resolvemos acatá-la [a

decisão provisória do STF]
integralmente e abrimos
mão de recorrer para fa-
zer andar mais rápido o
processo de instalação
da CPI”, disse o líder do
PT em pronunciamento na
tribuna do Senado.

Na noite desta quarta-
feira (23), após vir à tona
que a ministra do Supre-
mo havia exigido que a
CPI investigasse apenas
a estatal do petróleo,
Humberto Costa afirmou
que seu par tido iria re-
correr ao plenário do STF.
O PT, entretanto, mudou
de ideia durante reunião
na manhã desta quinta,
com o chefe da Casa Ci-
vil, Aloizio Mercadante,
no Palácio do Planalto.
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elo menos 21 pessoas -
entre elas três crianças -
morreram ontem em um

bombardeio aéreo contra uma
mercado em uma cidade do nor-
te da Síria, na província de Aleppo.

O bombardeio é parte de
uma ofensiva do regime sírio

SÍRIA   ATAQUE FOI FEITO CONTRA MERCADO NA PROVÍNCIA DE ALEPPO

P

Bombardeio aéreo
deixa 21 mortos

 A Procuradoria-Geral da Coreia do Sul acusou ontem
de homicídio por negligência e violação das leis
marítimas 11 dos 15 membros resgatados da tripulação
da embarcação Sewol, cujo naufrágio deixou mais de
300 mortos e desaparecidos. Os procuradores acham
que os tripulantes não fizeram qualquer operação de
salvamento: se protegeram na cabine enquanto espera-
vam para ser resgatados pela Guarda Costeira, infor-
mou a emissora sul-coreana ‘Arirang’. As acusações aos
membros da tripulação podem levar a no mínimo três
anos de prisão. Das 476 pessoas que viajavam na balsa,
apenas 174 puderam ser resgatadas, entre elas quase
toda a tripulação, enquanto o número de mortos
confirmados chegou hoje a 171 e outros 131 passagei-
ros, a maioria adolescente, permanecem desaparecidos
- e já não há esperanças de encontrá-los vivos.

Recorde de bilheteria
A Paramount Pictures anunciou, em comunicado divulgado ontem, que o filme Noé, estre-
lado por Russell Crowe, arrecadou mais de US$ 300 milhões em bilheterias de todo o
mundo desde a sua estreia no fim de março. Dirigido por Darren Aronofsky (“Cisne ne-

gro”), o filme conta com Jennifer Connelly, Ray Winstone, Emma Watson, Anthony Hopkins
e Logan Lerman no elenco. A estreia de Noé nos cinemas brasileiros registrou a maior
abertura de um filme de história original (não franquia ou sequência) no País, com US$
US$ 9,8 milhões. Ainda no Brasil, Noé é a maior bilheteria do ano, com cerca de R$ 56

milhões arrecadados, e já foi visto por mais de quatro milhões de espectadores.

contra as zonas controladas
pelos rebeldes na província,
segundo o OSDH (Observatório
Sírio dos Direitos Humanos).

A ONG afirma que a ofensi-
va, iniciada em dezembro, pro-
vocou centenas de mortes, a
maioria de civis, e obrigou mi-

lhares de famílias a abando-
nar suas casas. “Vinte e uma
pessoas morreram no bom-
bardeio contra o mercado da
localidade de Atareb, incluin-
do três crianças”, afirma um
comunicado do OSDH.

Os militantes distribuíram
imagens de vídeo nas quais é
possível observar corpos no
chão do que parece um merca-
do. Desde março de 2011, o
conflito na Síria deixou mais de
150 mil mortos, um terço de-
les civis, segundo o OSDH, que
tem sede na Grã-Bretanha. Além
disso, 2,5 milhões de sírios fu-
giram do país e 6,5 milhões fo-
ram obrigados a um desloca-
mento dentro das fronteiras.

 O Papa Francisco foi cercado por dezenas de fiéis, após a
missa que rezou ontem em Roma, dedicada ao jesuíta espa-

nhol José de Anchieta, canonizado no último dia 3 por decreto.
Muitos brasileiros, argentinos e italianos se aglomeraram
para chegar perto do Papa na saída da igreja romana de

Santo Inácio de Loyola, religioso fundador da Companhia de
Jesus, à qual pertenceu Anchieta e também o pontífice

argentino. Na cerimônia de consagração de São José de
Anchieta, o apóstolo do Brasil, o Papa Francisco afirmou que a
razão de sua santidade é que “ele não teve medo da alegria”.

DIVULGAÇÃO
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mbora o desempenho de
empregos em março, em
Cascavel, tenha tido um

relevante recuo se comparado
ao mesmo período do ano pas-
sado, em torno de 36%, isso
não reflete o real cenário da
geração de empregos no mu-
nicípio. Isso porque ao avaliar
o acumulado do trimestre des-
te ano, Cascavel apresenta ín-
dices expressivos, até melho-
res que o próprio Estado. As
informações são do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados).

O panorama é um dos mais
positivos para a cidade, uma
vez que somente nos primei-
ros três meses do ano houve
um aumento nas contratações
de 52,20% ante 2013. Em nú-
meros reais, de janeiro a mar-
ço de 2013 houve o balanço

MERCADO DE TRABALHO  EMBORA MARÇO TENHA DESEMPENHO FRACO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PUXARAM ALTA

Geração de emprego tem
aumento de 52% no trimestre

positivo de 1.657 contrata-
ções a mais que demissões,
enquanto neste ano o índice
chega a 2.522. Por mês, em
2013, o saldo em janeiro foi
de 287, fevereiro 593 e mar-
ço de 777, enquanto neste
ano, são, respectivamente, de
943, 1.081 e 498.

O economista Afonso Peris
não poupa palavras para avali-
ar o desempenho do município.
“Os dados de Cascavel são
simplesmente espetaculares.
Março realmente teve um sal-
do bem menor em 2014 que
em 2013, mas isso é reflexo
dos excelentes números de ja-
neiros e fevereiros, que puxa-
ram a alta do trimestre, pois

nos dois primeiros meses hou-
ve muito mais contratações.
Março, acredito, teve menos
geração de empregos justa-
mente por conta do Carnaval ter
caído neste mês. Porém, ao
analisar todo o trimestre é pos-
sível dizer que os números são
surpreendentes”, pontua.

MARÇO
Conforme os dados o Ca-

ged, em março houve 5.480
desligamentos de empresas e
5.978 contratações com car-
teira assinada. O setor de ser-
viços foi o destaque, com um
saldo positivo de 269 empre-
gados. Ele é seguido por cons-
trução civil, com saldo de 115.

No entanto, de acordo com

Brasil
O mercado de trabalho

brasileiro registrou criação
líquida de 13.117 vagas em

março, de acordo com
dados do Cadastro Geral de

Empregados e
Desempregados divulgado

há pouco pelo Ministério do
Trabalho. O número é 88,3%
menor do que as 112,5 mil

vagas criadas em igual
período do ano passado.

Desemprego
O nível de desemprego baixo em todo o País se justifica por três principais razões. A
primeira é em função da baixa produtividade da mão de obra. Outro motivo, conforme

pesquisa nacional, é que uma importante camada da população, mulheres de 24 a 49
anos, prefere ficar em casa a trabalhar. Por fim, estão os estudantes universitários, que se

dedicam somente no estudo.  No entanto, caso a inflação aumente, existe o risco de
todas essas camadas se obrigarem a procurar uma renda fixa, gerando um maior índice de

desemprego. (CG)

o economista Afonso Peris, um
alerta é válido. “O setor de
serviços tem seguindo a ten-
dência nacional de crescer
cada vez mais. Porém, o seg-
mento é também o mais sen-
sível à renda. Isto é, caso ocor-
ra um processo de interrupção
da renda, sobretudo por conta
da inflação, é um dos setores
a ser primeiro afetado. Por isso,
é fundamental para Cascavel
que a construção civil e a indús-
tria voltem a expandir”, avalia.

A projeção para os próximos
12 meses, segundo ele, é
que os números sejam me-
nos expressivos que os
apresentados no trimestre.
(Crislaine Güetter)

SAÚDE PÚBLICA

Zoonoses é
inaugurado, mas

serviços não
serão oferecidos

Foi inaugurado ontem a
tarde o novo prédio da Sede
de Vigilância Ambiental em
Saúde que abrigará o Setor

de Controle de Zoonoses e o
Programa de Controle de

Endemias. Apesar do espa-
ço, ainda não tem data
definida para começar a

funcionar o Setor de
Zoonoses.

A previsão, segundo o
secretario de Saúde, Reginal-
do Andrade, é de que em 30
dias seja feito o chamamen-
to dos profissionais para dar
inícios aos procedimentos.

“Após o chamamento já
poderemos dar início aos

serviços de cadastramentos.
De imediato vamos fazer os
procedimentos de castração
e cesáreas, mas para o ano
que vem estamos estudando
novos serviços, entre eles a

implantação microchip
animal para que controlará
também a população dos
animais no Município”,

afirma. (Eliane Alexandrino)

A denúncia publicada on-
tem no Hoje a respeito de um
possível direcionamento de
uma licitação de kits de mate-
riais escolares em Cascavel
foi encaminhada ontem para o
MP (Ministério Público), por
meio do Observatório Social.

Após o recebimento dos
documentos que relatam a
denúncia, a situação será ana-
lisada pela 7ª Promotoria, co-
mandada por Sérgio Machado,
que caso precise, pedirá mais
documentos e até mesmo ex-
plicações da Prefeitura para a
verificação da licitação.

As irregularidades foram
levantadas após um empre-
sário notar que as exigênci-
as de alguns produtos dos
kits escolares eram muito
minuciosas. Apenas a des-
crição da agenda, por exem-
plo, continha mais de 70 cri-
térios. O cur to prazo para

LICITAÇÃO

Denúncia de kits escolares é encaminhada ao MP
apresentar as amostras dos
produtos, de apenas 15
dias, também chamou a
atenção. A abertura do pre-
gão será no dia 9 de maio.

O valor máximo para lici-

PARQUÍMETROS

Pagamento é
retomado, mas
cartões ainda

serão mantidos
A Cettrans (Companhia de

Engenharia de Transporte e
Trânsito) de Cascavel decidiu
ontem retomar os pagamen-

tos à empresa Tecnopar,
suspensos desde o mês de
fevereiro. “Os pagamentos

foram restabelecidos, tendo
em vista que a empresa está

cumprindo com o que foi
estipulado, que é manter

pelo menos 95% dos equipa-
mentos funcionando”, afirma

o gerente da Divisão de
Fiscalização de Trânsito,
José Valdecir Martins.
Em relação aos valores

pendentes, o acerto será
feito conforme o que

 foi utilizado.
“Não pagaremos pelos
equipamentos que não
funcionaram no período
[janeiro a março]. Houve

aproximadamente 20% de
glosa [cobrança que não
coincide com os acordos]
sobre os valores que esta-

vam pendentes”,
 explica Martins.
Serão repassados à

empresa R$ 124,5 mil. Na
cidade há 1.945 vagas em
funcionamento distribuídas
em 259 parquímetros. De
acordo com a Cettrans o
valor de locação de cada

vaga é de R$ 30,50.
Os cartões de estaciona-

mento continuam valendo em
todas as áreas do EstaR

(Estacionamento Regulamen-
tado), independente de

existir parquímetro ou não na
área. Ainda não há previsão
de quando serão extintos.

(Romulo Grigoli).

tação é de R$ 3,5 milhões.
Serão contemplados com os
kits alunos no ensino infantil,
fundamental, médio e alunos
do EJA (Educação de Jovens e
Adultos). (Larissa Ludwig)

Outro lado
A Secretaria de Educação de Cascavel informou ontem
que as descrições minuciosas na licitação dos kits de

materiais escolares são procedimentos
normais. Tudo é feito para assegurar qualidade do

produto ofertado. Quanto ao prazo, a
secretaria entende que há tempo necessário

para a empresa
 interessada produzir o material,

“pois a tecnologia que se tem no mercado hoje permite
que os produtos com a descrição apresentada sejam

produzidos até mesmo em tempo menor”.
A secretaria entende que se qualquer empresa se

sentir prejudicada pelo tempo pode requerer,
justificando, o adiamento do prazo.

A solicitação será analisada pelo jurídico. (LL)

E

AMIC ENVIA CARTA AO CONGRESSO NACIONAL
O presidente da Amic, Jorge Luiz dos Santos, assinou ontem a “Carta de Cascavel”. O manifesto é uma

proposta de alteração da Lei Complementar 123/06, que deverá ser votada na Câmara Federal terça-feira. O
documento também é apoiado por membros de outras entidades sociais da cidade.AS
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segundo dia de greve dos
professores e funcionári-
os da rede estadual foi

marcado por uma manifesta-
ção em frente ao NRE (Núcleo
Regional de Educação), segui-
da de uma carreata à Prefeitu-
ra de Cascavel.

Segundo o presidente do
Núcleo Sindical da APP Sindi-

NEGOCIAÇÃO   PROFESSORES SEGUIRAM ATÉ A PREFEITURA EXIGINDO CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL

Carreata marca
segundo dia de greve

Aulas terão que ser repostas

cato em Cascavel, Paulino Pe-
reira da Cruz, o objetivo é re-
forçar a negociação com o go-
verno e informar à sociedade
que o PSN (Piso Salarial Naci-
onal) é um direito de todos os
professores. “É uma vergonha
dizer que o salário de R$
1.657 ainda não está implan-
tado conforme diz a lei. O PSN
precisa levar em consideração
uma tabela de carreira, para
poder valorizar os profissio-
nais de educação, além de
garantir um terço de hora-ati-
vidade para todos”.

A carreta, conforme explica,
não é só para pressionar a Pre-
feitura, mas todos os prefeitos
da região. “Recursos todos os
municípios têm. Não dá para
ficar só com o dinheiro exclusi-
vo do Fundeb [Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Edu-
cação]. A prefeitura pode colo-
car mais 5% para fazer um bom
plano de carreira e esperamos
isso aqui”. (Romulo Grigoli)

Carreata marca
segundo dia de greve
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Sinteoeste declara apoio a greve
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) determina o

cumprimento de 800 horas distribuídas em, no mínimo, 200
dias letivos. Sendo assim, colégios que aderiram à paralisação

devem pensar no calendário para repor aulas perdidas. De
acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a reposição
deve ser feita com a presença do aluno. Atividades de pesqui-
sa, por exemplo, não contam como dia letivo.  As instituições
de ensino podem avaliar o uso de feriados, recesso, sábados
e domingos para se trabalhar com os alunos. Professores que
não estão em greve e continuam trabalhando com os alunos

não precisarão repor os dias letivos.

A greve da rede estadual
recebe apoio da diretoria do
Sinteoeste (Sindicato dos Tra-
balhadores em Estabeleci-
mentos do Ensino Superior do
Oeste do Paraná).  Em nota, a
diretoria se solidarizou, des-
tacando a legitimidade da
pauta que inclui, entre outros
itens, a implantação dos 33%
de hora-atividade para o ma-

gistério, o cumprimento da Lei
do Piso Nacional e o reajuste
dos funcionários conforme o
índice do piso regional de
7.34%. “As reivindicações do
movimento grevista são justas
e legítimas, condições impres-
cindíveis para o desenvolvi-
mento de uma educação bási-
ca pública de qualidade”, afir-
ma a nota do Sinteoeste.

Município
Em Cascavel, 1.560 profes-
sores atuam nas escolas
municipais e 580 com a
educação infantil.  Os

educadores de nível inicial
com magistério estão com o
salário abaixo do piso. “Isso
será corrigido com a revisão
geral do Piso Nacional a ser
concedida em maio. A data
base do município é essa,

por isso desde 2009, com a
implantação do piso, sem-
pre atualizamos o procedi-

mento nesse período”,
afirma o secretário de

Educação, Valdecir Nath.
O sindicato se reuniu com o
prefeito Edgar Bueno e uma
nova proposta de plano de

carreira poderá ser definida.
“Temos um projeto de novo

plano de carreira e está
acertado com o Siprovel

[Sindicato dos Professores
da Rede Pública Municipal
de Ensino de Cascavel] que
em junho serão retomadas
as reuniões para discussão

e finalização e posterior
envio à Câmara para aprova-
ção”, explica o secretário.

 Professores fizeram ato ontem no Centro de Cascavel

 JUSTIÇA NO BAIRRO

20 casais
estão inscritos
em casamento

coletivo
Um casamento coletivo
será realizado em 10 de

maio em Cascavel. Ontem
foi o último dia para inscri-
ções e 20 casais se inscre-
veram. A cerimônia será às

18h no ginásio da FAG
(Faculdade Assis Gurgacz).
Estarão presentes juízes,

além de padres e pastores.
No mesmo dia será realizado
o Projeto Justiça no Bairro.
Quem tiver alguma pendên-
cia judicial pode procurar

pelo serviço na instituição.
Ao todo são mais de dez

serviços ofertados, dentre
eles divórcio, pensão alimen-
tícia, guarda e responsabili-
dade, reconhecimento de

paternidade e maternidade,
retificação de registro civil,

interdição e reconhecimento
de união estável.

Todos os serviços são gratui-
tos, apenas o exame de DNA

tem um custo R$ 240. A
organização do evento reco-

menda que a população ligue
no Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) e se
informe a respeito da docu-
mentação necessária para

cada serviço. (Larissa Ludwig)
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s produtores rurais tive-
ram a oportunidade de co-
nhecer o cultivo da olivei-

ra, durante o Panorama da Oli-
vicultura na Região Sul do Bra-
sil, promovida pela Fundetec
(Fundação para o Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológi-
co), em parceria com a Secre-
taria de Agricultura do Municí-
pio, Instituto e Embrapa (Em-
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária).

O evento foi realizado na
manhã de ontem no auditório
da Agrotec (Escola Tecnológi-
ca Agropecuária). Os produto-
res receberam a capacitação
do plantio a colheita.

Para o presidente da Fun-
detec, João Cunha, o proces-
so de olivicultura ainda é novi-
dade na região. Para ele, o

CAPACITAÇÃO   FUNDETEC QUER AJUDAR NO FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Olivicultura é aposta de nova
chance de renda no Oeste

principal objetivo do encontro
é fomentar a agricultura famili-
ar com novas possibilidades.
“A Agrotec está tentando fazer
pesquisas de inovação no cam-
po à ampliação de cultivares da
região. A oliveira é uma excelen-
te alternativa de cultura para
agregar valor ao campo. Fecha-
mos um convênio com a Epa-
mig [Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária de Minas Gerais],
além das mudas teremos o
acompanhamento de técnicos
durante todo o processo de
crescimento”, explica Cunha.

A oliveira é cultivada em
temperaturas mais amenas e
em alguns períodos abaixo de
12ºC, por isso, a região Oeste
tem grande possibilidade no
desenvolvimento da planta.

A nova oportunidade fez o

produtor de grãos, Orlando Ta-
vares, estudar a nova cultura
na propriedade. “Há mais de
30 anos sempre cultivei soja,
milho e trigo. Fiz questão de
participar do curso para ver
como é o custo e o processo

Custo
e benefício

O
da colheita. Achei muito inte-
ressante e estou pensando
na ideia de plantar umas mu-
das na propriedade e ver o
que vai dar no futuro, como
teste por enquanto”, afirma.
(Eliane Alexandrino)

Uma muda de oliveira custa
R$ 8 e no primeiro plantio
leva em média três anos

para crescer. Não é preciso
gastar com defensivos

agrícolas. A oliveira, depois
de plantada, tem uma

durabilidade de até 200
anos de produção, podendo
ser cortada e brotada para

nova safra após este
período. “O plantio com

certeza ajudará a aumentar
tanto na renda como a

geração de empregos na
agricultura familiar. É um
investimentos para as

gerações”, afirma Cunha.
Em todo o Brasil o cultivo da

oliveira é de apenas 500
hectares nos estados de

Minas Gerais, São Paulo e
Rio Grande do Sul. O País é

o 4º em todo mundo no
ranking de importação. Por
ano, são 74 mil toneladas

de azeitonas
consumidas. (EA)

Agricultores aprendem sobre o manejo da olivicultura na Agrotec

LORENA MANARIN

Bom-dia!
Hoje é dia de homenagear todos os contabilistas pela

passagem do seu dia. Espero que entre débitos e créditos de
suas ações diárias, o saldo seja positivo

e isento de imposto. Parabéns!

Na política...
...a coisa é mais ou
menos assim: você

mantém os aliados até
que a ocasião os separe!!Não sei...

...não, mas o doleiro é
Alberto Youssef e a
presidente é Dilma Rousseff,
questão de duas letrinhas de
diferença no sobrenome.
Acho que tem muito mais
coisa em comum!!

Na Copa...
...antes mesmo de acontecer,
já podemos dizer quem
ganhou com facilidade: o
time dos empreiteiros!!!

Podem até...
... nem acreditar, mas o preço
do pão francês subiu muito
mais que a inflação nos
últimos meses. Dá vontade de
dar uma bolacha no dono da
padaria!

Na mesa
Você não precisa fazer greve
de fome para comer bem em
Cascavel. Basta ir ao Filé &
Cia e pedir um mignon ao
alho e óleo ao ponto. E
ponto final!

Um caminho
Se as pesquisas
continuarem a demonstrar
queda, acho que “lula” vai
ter que pensar em voltar
para enrolar o “polvo”!

Vendo os...
...jovens desrespeitando os
mais velhos não consigo
imaginar outra forma de
acabar com isso a não ser
“educar para mudar”!!

No fim...
...vemos que a transparência
da prestação de contas de
alguns órgãos públicos chega
a um ponto de perfeição, que
a gente nem consegue ver!!

No termo
Quando vejo hoje um
professor falando que
precisamos de uma educação
sólida, lembro-me de
antigamente, quando todos
eram educados na base do
cinto do pai. Mais sólido
impossível!

Os candidatos...
... quase sempre estão
falando de mudanças, então
dono de transportadora deve,
neste período, estar
transbordando de alegria!!

Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna é ver que a
diferença entre romba e
roubo é de apenas uma
letrinha!

Encerrando
Em terra de cego, quem tem
um olho vê cada coisa!

Só risos
Na loja de utilidades, o balconista perguntou:
- Precisa de ajuda para encontrar alguma coisa?
- Que tal a minha juventude perdida? - brincou o cliente. O
balconista não deixou por menos e logo devolveu:
 - Fica lá na parte do fundo, entre a paz mundial e todos os
bilhetes de loteria premiados.

Cartucho histórico
Em 25 de abril de 1507
Martin Waldseemüller

publica o mapa do mundo
nomeando as terras do

Hemisfério Oeste de
América, em homenagem
ao explorador Américo

Vespúcio!!

Na grade
Se é, a ocasião que faz o
ladrão, se prendêssemos a
ocasião, não acabariam os
ladrões?!

Tenha calma
Comentam que no mundo
inteiro só dez homens
compreendiam Einstein. Logo
se ninguém o compreende
você também é um gênio!!

DIVULGAÇÃO
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INFRAESTRUTURA

Após anos de espera, moradores terão asfalto
Cascavel destinará mais

de R$ 1 milhão para obras de
asfalto. Ao todo, serão
26.522,90 metros quadra-
dos de pavimento, no Conjun-
to Habitacional São Francis-
co, e 5.100,50 metros qua-
drados de asfalto no Bairro
Cataratas. Os moradores de
ambos os locais esperam por
asfalto há anos.

No Conjunto Habitacional
São Francisco, além do asfalto,
serão realizados serviços de si-
nalização, com pintura no asfal-

to e colocação de novas placas.
O tempo máximo para o térmi-
no das obras é de 90 dias.

O presidente do Conjunto
Habitacional São Francisco,
Sidnei Mazutti, afirma que os
moradores pedem pelo servi-
ço há mais de 20 anos. “Já faz
tempo que pedimos esse as-
falto e a Prefeitura não queria
fazer porque tem as pedras.
As pedras estão irregulares,
tem muitos buracos, muitos
veículos já estragaram e tam-
bém não tem acessibilidade

nenhuma, ainda bem que final-
mente as obras vão começar”.

No Bairro Cataratas serão
pavimentadas dez ruas. “É
muita poeira, muito barro,
chega até ser inacreditável
que em dias como hoje ain-
da estamos sem asfalto, po-
rém como o nosso pedido
saiu do papel depois de seis
anos, temos que comemo-
rar”, comenta o vice-presiden-
te da Associação de Morado-
res, Valdecir Alcântara Rodri-
gues. (Larissa Ludwig)

DESCASO   MORADORES AFIRMAM QUE O DESCARTE IRREGULAR É FEITO PRINCIPALMENTE À NOITE
LORENA MANARIN

despejo de garrafas de
vidro às margens do Rio
Bezerra revolta os mora-

dores da Rua Maxakalis, no
Bairro Santa Cruz, zona oeste
de Cascavel. O material não
tem valor comercial e não é

destinado para a reciclagem.
A auxiliar de produção, Ita

Volfre, mora há mais de um
ano no bairro. Revoltada com
a situação, ela cobra mais fis-
calização do poder público.
“Não sabemos informar

quem foi a pessoa que fez o
despejo na beira do rio, mas
acho que deveria ter uma fis-
calização mais acirrada do
Município. Enquanto as pes-
soas não pagarem multas,
elas não vão parar de agre-
dir a natureza”, critica.

O trabalhador autônomo,
Valter Antônio Carlos, leva
três cavalos para pastar ao
lado do rio. Ele suspeita que
coletores de matérias reci-
cláveis são responsáveis
pelo descarte ilegal. “Tudo in-
dica que as garrafas de vidro
jogadas foram depositas por
pessoas que recolhem maté-
rias recicláveis. Acredito que
seja alguém que não conse-
guiu comercializar o produto
e jogou próximo ao rio”, afir-
ma. (Eliane Alexandrino)

O

Consequência
Jogar lixo em área ambiental, próximo ou dentro de rios e
afluentes, é considerado crime ambiental, conforme Lei

Federal nº 9605/98. A multa pode variar entre R$ 5 mil a
R$ 5 milhões, conforme a gravidade. A denúncia foi levada
à Secretaria de Meio Ambiente que se comprometeu em

visitar o local e tentar localizar o responsável.
“Estaremos vistoriando o local nos próximos dias.

Novamente pedimos a colaboração dos moradores para
que façam denúncias pelo telefone 156, não é preciso

identificar”, comenta o chefe de Divisão de Fiscalização da
Secretaria de Meio Ambiente, Jair Soares. (EA)

Lixo é jogado
às margens
do Rio Bezerra

Lixo é jogado
às margens
do Rio Bezerra

Crime ambiental: Garrafas são despejadas às margens do Rio Bezerra, no Santa Cruz
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Por Rose Bracht

Adir Dauermann
Irene Olinda Santos
João Cezar Meassi

Sueni Shimizu
Geraldo Canci

Lucineia Freitas Angonesi
Valderio Machado da Silva

Elisa Dalla Lana
Gisela Walber Seibt
Altair dos Santos

Mauro Nascimento de Barros
Wendy Rodrigues Raeder

Terezinha Cardoso de Aguiar
Norma Moreira da Silva
Alexandre Vettorello

João Domingos Tonello
Gisselda Marodin Gobo

Arnaldo Eder Kist
Carmen Melena Fernandes

A bela modelo Sasha Luthielle Pires estampa a capa do Informativo estampa a capa do
 Informativo Viver Cascavel, em ensaio assinado por Nery Cardoso

 VINICIUS BRACHT

EstanteEstanteEstanteEstanteEstante
O empresário e jornalista

cascavelense Amauri Popenga foi
convidado para mais uma sessão
de autógrafos do recém-lançado
livro Picuinhas Papais, escrito na

linguagem do P.
O evento será realizado a partir

das 15h do próximo sábado, na
Livraria Livrai-nos, instalada na

Rua Pernambuco, 2.850, no
Coqueiral.

Feira da AcipaFeira da AcipaFeira da AcipaFeira da AcipaFeira da Acipa
A Associação Cidadã de Proteção aos Animais

marcou para este sábado mais uma edição da
Feira de Adoções.

O evento será realizado das 10h às 18h, em
frente à entrada principal do JL Shopping, na

Rua Jorge Lacerda.

BaladaBaladaBaladaBaladaBalada
O roteiro de baladas que serão

produzidas esta noite destaca o John Bar,
que promove a Sextamix.

O show da cantora
Naiara Azevedo agitará a galera.

PresençaPresençaPresençaPresençaPresença
Considerado o maior evento multiesportivo do

mundo e idealizado pelo ator e ex-fisiculturista
americano Arnold Schwarzenegger, o campeonato

Arnold Classic Brasil terá um representante
cascavelense na edição que será realizada de hoje até

domingo no Rio de Janeiro.
Com vários títulos ao redor do mundo, o professor

Rodrigo Poderoso foi convocado pela Confederação
Brasileira de Levantamentos Básicos para defender as

cores da cidade e do Estado no evento.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
Um show de música da melhor

qualidade com o Trio Jhonny’s
será a atração desta sexta-feira no

Chaplin Bar.
Vale a pena conferir.

“No céu é
sempre

domingo. E a
gente não tem
outra coisa a

fazer senão ouvir
os chatos. E lá é
ainda pior que
aqui, pois se

trata dos chatos
de todas as
épocas do
mundo”

Mário
Quintana

Miriam e Antonio Maciel bailando na elegante festa que
comemorou, sábado passado, os 50 anos de fundação da
Associação Atlética Comercial

 DIVULGAÇÃO

Daiane Perin, Débora Cavalli e Geovana Padovani curtindo
festa que reuniu amigas da sociedade cascavelense

Marcando
presença em
evento social,
Clarissa e Abel
Sgarioni, em
flash de
Arivonil
Policarpo
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CINE II

www.cinewestside.com.br

Noé
Quinta, Sexta, Sábado,

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

Capitão
América 2  O

Soldado Invernal
Quinta, Sexta,

Sábado, Domingo,
Segunda, Terça  e Quarta
às 14h, 19h e às 21h30

SALA 1
Capitão América 2 – O Soldado

Invernal / 3D / L / Aventura
Quinta à Quarta-feira às 21:30

Capitão América 2 – O Soldado
Invernal / 3D / D / Aventura
Quinta à Quarta-feira às 16:20

Rio 2 / 3D / Dub / Animação /
Livre / 1h 42min

Sábado e Domingo às 14:10

Noé / 3D / Leg / Aventura / 12
anos / 2h 18min

Quinta à Quarta-feira às 18:50

Rio 2 / 3D/ Dub / Animação
Quinta à Quarta-feira às 14:10

SALA 2
Capitão América 2 – O Soldado
Invernal / L / Aventura / 2h 8min
Quinta à Quarta-feira às 16:30 /

19h / 21:30

Rio 2 / Dub / Animação / Livre
/ 1h 42min

Quinta à Quarta-feira às 14:20

SALA 3
Divergente / L / Ficção

Científica / 14 anos / 2h19min
Quinta à Quarta-feira às 18:20 / 21h

Julio Sumiu / Comédia / 16 anos
Quinta à Quarta-feira às 13:40

Noé / Leg / Aventura / 12 anos
Quinta à Quarta-feira às 15:40

SALA 4
Inatividade Paranormal 2 / L /
Comédia / 1h 27m / 12 anos
Quinta à Quarta-feira às 14h /
15:50 / 17:40 / 19:30 / 21:20

CINE I

(45) 3328-2509

Rio 2
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda,
Terça e Quarta às 14h15,

16h30 e às 19h15

MATITA PERÈ TRIO
Formado por Luciano Dallastra (Guitarra),
Valter Mazzo (Contrabaixo Elétrico) e

Maycon Galvan (Bateria), surgiu com o
intuito de desenvolver estudos musicais em
diversos estilos. Em 2011, o trio participou

da gravação e do arranjo do álbum de
músicas autorais “Super Nova”.

DYSCALCULIA
Com influências que vão desde o rock

instrumental e do metal progressivo ao jazz,
fusion e à bossa nova, o trio busca fazer
música livre e improvisada, como o jazz,

com uma pegada agressiva e mais pesada
de rock. Formado por Jonathan Richetti
(Guitarra), Cezar L. Manica (Contrabaixo
Elétrico) e Bruno Bonemberger da Silva

(Bateria).

Vai dar JAZZ!
Não só de sertanejo

vive Cascavel. Embora
o estilo ainda seja o
mais presente pela
cidade, há outros
gêneros musicais que
estão ganhando cada
vez mais fãs no
município. O rock, por
exemplo, já tem até
festival próprio
com o Rocão.

Aproveitando essa
onda de diversidade
cultural quando o
assunto é música, o
Centro Cultural
Gilberto Mayer recebe
neste sábado, às 20h,
o 1º Festival
Independente de
Fusion Jazz.Dyscalculia

será uma
das bandas a
se apresentar

no
evento

“
“

O evento promete
combinar a liberdade
de improviso do jazz, a
levada do funk
(americano) e a pegada
agressiva do rock em
um único palco.

Fusion Jazz é um
gênero musical
marcado pela mistura
do jazz com outros de
gêneros, como o rock,
o funk (americano), o
blues, a bossa nova e
a MPB. Neste
caso, os
responsáveis
pela mistura
são a banda
Dyscalculia
e o Matita
Perè Trio.

O 1º Festival
Independente de
Fusion Jazz de
Cascavel é uma
realização da Academia
de Música Dallastra,
Matita Perè Trio,
Dyscalculia e Agência
Libre, com apoio da
Camisetas Crânio,
Casa Cultural Inglesa,
Tecla Musical e da
Mecânica Richetti.

Os ingressos
custam R$ 10
(antecipados e meia-
entrada) e R$ 20 (na
hora) e já estão à venda
na Academia de Música
Dallastra, na Crânio
Camisetas, no Centro
Cultural Gilberto Mayer
e pelo telefone (45)
9908-4666.
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Fusion Jazz é
um gênero
musical
marcado pela
mistura do

jazz com
outros de

gêneros, como
o rock, o funk

(americano), o
blues, a bossa
nova e a MPB
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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)
Não perca a chance de trabalhar em equi-
pe, pois é sua melhor opção. Será fácil lidar
com o público, principalmente se for femini-
no. Cor: rosa.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Você pode sentir uma maior integração com
tudo e todos, como se as coisas estives-
sem no lugar de acordo com a sua natureza
e função. Cor: marrom.

PEIXES (20/02 - 20/03)

De algum modo se perceberá mais sensí-
vel às necessidades dos outros e se ocu-
pará de tentar preencher as expectativas.
Acordos serão favorecidos. Cor: lilás.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Bom dia para mudar de residência e a sua
rotina de vida. O astral favorece as rela-
ções mais sólidas e o convívio com pesso-
as mais experientes. Cor: laranja.

LIBRA (23/09 - 22/10)

Boa fase para quem trabalha em casa ou
em lugares que favoreçam a concentração
ou o isolamento. Ótimo dia para organizar a
vida financeira. Cor: roxo.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Os vínculos mais sólidos serão favoreci-
dos pelos astros. Não perca a chance de
assumir um maior comprometimento no
campo familiar e sentimental. Cor: vinho.

TOURO (21/04 - 20/05)

Excelente dia para se dedicar a uma atividade
com a qual você se identifica. O dia traz boas
vibrações para quem precisa viajar ou fazer
contato com gente de fora. Cor: branco.

VIRGEM (23/08 - 22/09)

Mudanças e transformações na vida cotidi-
ana vão concorrer a seu favor. É um bom
dia para unir o útil ao agradável no setor
profissional. Cor: cinza.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Hoje você estará vendo as coisas com
maior clareza, como se pudesse ver do alto
e assim olhar a vida sob uma perspectiva
mais ampla. Cor: marrom.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

O setor profissional recebe poderosas vi-
brações. É hora de investir em projetos mais
ambiciosos, pois tudo indica que os seus
esforços terão êxito. Cor: bege.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

Tudo o que conseguir neste dia será fruto do
seu esforço pessoal. Encare as mudanças
na sua rotina sem muita resistência, pois
elas virão a calhar. Cor: preto.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Tudo indica que terá de ralar um pouco mais.
Em compensação, poderá sair-se bem em
cargos de chefia ou que exijam grande res-
ponsabilidade. Cor: bege.

HORÓSCOPO

Novelas

REDE MASSA

06h00 - Minúsculos
06h15 - Só Risos
06h50 - Primeira Hora
08h00 - Dia Dia
09h10 - Band Kids
11h10 - Atualidades com Olga Bongiovanni
12h10 - Jornal Tarobá 1ª Edição
12h50 - Tarobá Esporte
13h05 - Tempo Quente
14h00 - Vitrine Revista
15h00 - Sabe ou não Sabe
16h15 - Os Simpsons
16h50 - Brasil Urgente Nacional
17h40 - Brasil Urgente Regional
18h40 - Ponto de Vista
18h50 - Jornal Tarobá 2ª Edição
19h20 - Jornal da Band
20h25 - Minuto da Copa
20h30 - Show da Fé
21h20 - Zoo
21h30 - Como eu Conheci sua Mãe
22h00 - Os Simpsons
22h30 - Pânico na Band / Reapresentação
00h15 - Agora é Tarde
01h15 - Jornal da Noite
02h00 - Que Fim Levou?
02h05 - Minuto da Copa
02h10 - Rosário

04h55 - Sagrado
05h00 - Telecurso Educação Básica
05h10 - Telecurso Profissionalizante
05h25 - Telecurso 2000 2º Grau
05h40 - Telecurso 2000 1º Grau
06h05 - Globo Rural
06h30 - Bom Dia Paraná
07h30 - Bom Dia Brasil
08h30 - Mais Você
09h55 - Mais Você
10h40 - Encontro
12h00 - Por Dentro das Seleções
12h05 - Paraná TV 1ª Edição
12h50 - Globo Esporte
13h20 - Jornal Hoje
13h50 - Vídeo Show
14h35 - Sessão da Tarde / A Família da Noiva
16h25 - Vale a Pena Ver de Novo /

Caras & Bocas
17h45 - Malhação
18h15 - Meu Pedacinho de Chão
19h15 - Paraná TV 2ª Edição
19h30 - Além do Horizonte
20h30 - Jornal Nacional
21h10 - Em Família
22h25 - Globo Repórter
23h20 - O Caçador – Estreia
00h10 - Jornal da Globo
00h45 - Por Dentro das Seleções
00h50 - Programa do Jô
02h00 - Corujão do Esporte

05h45 - Negócios da Terra
06h00 - Jornal do SBT
07h00 - Jornal da Massa
07h30 - Tribuna da Massa: Manhã
08h30 - Jornal do SBT Manhã
09h00 - Bom Dia & Cia.
10h45 - Pitadas do Tempero
11h00 - Destaque
11h45 - Show de Bola
12h00 - Tribuna da Massa 1ª Edição
13h30 - Naipi Comunidade
14h15 - Casos de Família
15h15 - Café com Aroma de Mulher
16h00 - Por Ela Sou Eva
16h45 - A Madrasta
17h30 - Por Teu Amor
18h30 - Chaves
18h50 - Tribuna da Massa 2ª Edição
19h15 - SBT Paraná
19h40 - SBT Brasil
20h30 - Chiquititas
21h15 - Rebelde
22h00 - Programa do Ratinho
23h00 - Tela de Sucessos
00h45 - The Noite com Danilo Gentili
01h45 - Jornal do SBT
02h30 - Série / The Big Bang Theory
03h00 - Dois Homens e Meio
03h30 - Sobrenatural
04h30 - RR Soares

06h45 - Record Kids
07h30 - Paraná no Ar
08h40 - 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
21h15 - Pecado Mortal
22h15 - Aprendiz Celebridades
23h15 - Super Tela
01h15 - IURD

06h00 - Telecurso
07h00 - Bate Rebate
08h00 - O Causo do Dia
08h15 - Inglês com Música
08h30 - Bob O Construtor
09h00 - Peixonauta
09h30 - Quintal da Cultura
11h30 - Sitio do Pica Pau Amarelo
12h00 - Giro de Notícias
12h05 - Hora do Esporte
12h20 - Jornal da Catve 1ª Edição
13h00 - B.O. (Ao Vivo)
14h00 - Doug + Show Secreto
14h30 - Quintal da Cultura
17h45 - Sinais do Sagrado
18h00 - Esporte, Política & Cidadania
19h00 - Jornal da Catve 2ª Edição
19h30 - Bate Rebate
20h30 - Sitio do Pica Pau Amarelo
20h00 - Caçadores de Mito
20h55 - O Causo do Dia
21h00 - Jornal da Cultura
22h00 - Mostra Int. Cinema
23h30 - Metropolis
00h00 - Cabaré Literário

ANIEL
A pessoa nascida no dia 25 de abril está
sob a influência desse anjo. Será uma cele-
bridade que se distinguirá por seus talentos
e por suas mensagens de bom astral - seu
entusiasmo será transbordante. Às vezes
terá ideias loucas e revolucionárias, mas
tudo que expuser ao público será dignifican-
te. Só aceitará uma oferta de trabalho ou
uma melhor condição social, se esses não
forem contrários às suas inspirações espiri-
tuais. Seu firme autocontrole o(a) impedirá
de ceder à tentação da aco-
modação. Suas mentali-
zações para um mundo
melhor, por meio de ora-
ções ou meditações, fa-
vorecem a todos que têm
o anjo de guarda da mesma
categoria. Terá um pequeno
círculo de amigos constantes
e fiéis. Possibilidade de casar-
se jovem, escolhendo, muitas
vezes, pessoas mais velhas.

 Luiza (Bruna Marquezine) e Verônica (Helena
Ranaldi) terão um grande embate nos próximos

capítulos de “Em família”. A estudante provocará a
pianista, que revidará lembrando o passado trágico

da família. A filha de Helena (Julia Lemmertz)
ficará arrasada e sairá aos prantos. A confusão
começará no dia da inauguração do galpão de

Laerte (Gabriel Braga Nunes). Luiza dará de
presente ao músico um desenho do rosto dele

emoldurado. Furiosa, Verônica chamará a rival de
atrevida e dirá que a beleza é a única arma possível
para uma menina da idade dela. Luiza discordará e
perguntará a Laerte se ele concorda que seu arsenal
pode ser bem potente. O músico pedirá para a jovem

parar, mas ela não dará ouvidos. A pianista
continuará atacando Luiza e a chamará de sonsa.

MALHAÇÃO (17H30)
Ronaldo pede que Ben re-

considere sua ida para os Es-
tados Unidos, e Sofia comemo-
ra a decisão do namorado. Sid-
ney consola Maura, que está
chateada por ter estragado a
festa. Caetano se prepara
para se fingir de Veloso para
Vera. Hernandez repreende
as atitudes de Cícera. Sid-
ney, Tita e Hernandez aco-
lhem Maura e preparam seu
café da manhã. Antônio afir-
ma a Anita que jamais se
afastará dela. Cícera convida
Sofia para ir com ela e Ben
para os Estados Unidos.

MEU PEDACINHO DE CHÃO
(18H20)

Juliana consegue acalmar
Pituca e convence Epaminondas
a deixá-la dar aulas para as cri-
anças da fazenda. Rodapé colo-
ca a carta de Zelão na mesa da
professora Juliana. O Prefeito das
Antas afirma a Giácomo que não
liberará Serelepe do orfanato.
Zelão afirma para Rodapé que
não escreverá para Juliana en-
quanto não tiver resposta. Pi-
tuca fala para Madame Cata-
rina que acredita que a profes-
sora vai tirar Serelepe do orfa-
nato. Juliana encontra a carta
de Zelão e fica aflita para des-
cobrir quem a escreveu. Rosi-

nha faz ameaças a Juliana na
frente de Mãe Benta.

ALÉM DO HORIZONTE
(19H30)

André avisa a todos sobre a
perda do dossiê. Celina e o povo
de Tapiré expulsam Edu e seus
capangas da cidade. Lili conse-
gue fazer com que Vitória des-
perte do efeito da máquina. Inês
pede para casar com Jorge em
Tapiré. Marlon questiona Celina
sobre seus sentimentos por Wi-
lliam. Fernanda fica impressio-
nada com Sérgio, o novo cliente
do escritório. Heloísa decide
contratar um helicóptero para
invadir a Comunidade.

EM FAMÍLIA (21H10)
Alice faz um discurso emoci-

onado para Neidinha. Luiza dá
um porta-retratos de presente
para Helena, que fica radiante.
Em Goiânia, Laerte e Verônica
se animam com uma aparente
melhora na saúde de Selma.
Virgílio busca Ivan na escola.
Matias incentiva Alice em sua
busca pelo pai, mas pede que
ela tome cuidado. Dulce fica tris-
te ao saber que Luiza e André
terminaram o namoro.

PECADO MORTAL (21H15)
Capítulo não fornecido pela

emissora.
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Verônica e Luiza têm
embate por causa de Larte

APAE CASCAVEL

A Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais), em
Cascavel, realiza hoje um jantar
para arrecadar fundos à entidade,
às 20h, no salão social na Associ-
ação Comercial. Esta será a 3ª
edição do evento que conta com a
parceria do Rotary Cascavel União.

Jantar beneficente será realizado hoje
“O jantar tem como objetivo levantar
fundos para dar continuidade aos tra-
balhos que já vem sendo feitos pela
entidade ao longo desses anos. Na
última edição foi possível arrecadar
R$ 40 mil e se tudo der certo va-
mos repetir ou ultrapassar esse
número”, afirma o diretor tesourei-

ro da entidade, Evilásio Shimitz.
Os ingressos ainda podem ser

adquiridos na entidade, na Rua Ma-
naus, 3.990, Bairro Recanto Tropi-
cal. Para mesas com seis cadei-
ras o valor é de R$ 300 e com qua-
tro custa R$ 200. Também são ven-
didos ingressos individuais por R$

50.  Antes do jantar, uma apre-
sentação musical será realizada
pelos alunos que integram o
Grupo Vocal Apaencanta. Mais in-
formações do jantar pelo telefo-
ne (45) 3036-4241. Na quinta-fei-
ra a Apae completou 43 anos de
fundação. (Eliane Alexandrino)
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Polícia
policia@jhoje.com.br

AVANÇOU O SINAL
Um acidente, na manhã de ontem, envolveu cinco veículos, na Rua Francisco
Bartinik com a Rua Fortaleza. A condutora de um Santa Fé avançou o sinal vermelho
e atingiu uma Fiorino e um Trailler, além de um Fiesta, que estava estacionado. Um
Monza foi atingido de raspão. Verônica Candioto, 45 anos, teve ferimentos leves.

AÍLTON SANTOS

ezessete homens devem
ser transferidos hoje para
a PEC (Penitenciária Esta-

dual de Cascavel). A decisão foi
tomada após uma reunião na
tarde de ontem no Fórum entre
o corregedor das cadeias, juiz
Paulo Damas, e o chefe da car-
ceragem da 15ª SDP (Subdivi-
são Policial), Ari Batista.

Eles definiram os nomes,
que não são necessariamente
os presos já condenados, e
que outros mais sairão do lo-
cal. “Nossa meta é transferir
pelo menos umas cem pesso-
as, para desafogar um pouco a
situação no local. Claro que não
é o ideal, mas pelo menos dará
uma condição mais digna aos
detentos”, disse Paulo Damas.

Segundo ele, outros pon-
tos também foram discutidos,
por exemplo, melhorias na
estrutura da cadeia. “A super-

DESVIO

Funcionário
é acusado de

furtar televisores
em loja

A audácia de um funcionário
de uma loja de departamen-
tos e materiais de constru-

ções surpreendeu até
mesmo a polícia em Casca-

vel. Luiz Henrique Costa
Ferreira, 22 anos, trabalha-

va no depósito da loja e
teria desviado pelo menos
sete televisores, entre os
dias 22 de março e 11 de

abril. Após investigações do
GDE (Grupo de Diligências
Especiais), ele foi preso.

De acordo com o delegado
Edgar Santana, por ser

entregador de mercadoria,
ele utilizou-se do cargo para

furtar os televisores.
Outro funcionário, Guilherme

de Carvalho, 31 anos, foi
preso por receptação. “As
investigações apontaram

que o Luiz desviava os
eletrônicos e Guilherme

comprou um desses produ-
tos por R$ 900. Por traba-

lhar na loja, Guilherme sabia
o valor real do produto e,
mesmo se não sabia do

crime do colega de trabalho,
foi autuado por receptação”.
Segundo Edgar, cada televi-
sor está avaliado em R$ 2
mil. “O rombo na empresa
foi de R$ 14 mil. As câme-
ras da própria loja mostra-
ram a ação de Luiz, quando
ele carregava um dos televi-
sores em um veículo”. Luiz
Henrique foi liberado por já
ter passado o período de

flagrante. Ele será indiciado
pelo crime de furto. Já

Guilherme pagou fiança e foi
liberado. (Tissiane Merlak)

Duzentas e vinte caixas de
cigarros contrabandeados do
Paraguai foram apreendidas
pela PRF (Polícia Rodoviária
Federal) ontem, em um pos-
to de combustíveis, no Dis-
trito de Santa Maria, em San-
ta Tereza do Oeste.

Em uma fiscalização de ro-
tina, os inspetores encontra-
ram um caminhão estaciona-
do no pátio do posto. Ao visto-

lotação é, com certeza, um
ponto muito importante. Mas
as outras reivindicações feitas
na quarta-feira também estão
sendo avaliadas”.

Para Batista, a transfe-
rência vem em boa hora. “Va-
mos começar com Cascavel,
onde conseguiremos umas
80 vagas na PEC com a me-
lhoria no telhado e umas 15
vagas na PIC (Penitenciária
Industrial de Cascavel)”.

Questionado a respeito de
quando outros homens serão
relocados nas penitenciárias,
ele disse que isso não mais
depende dele e do juiz. “Ela-
boramos uma lista de nomes
que serão transferidos confor-
me cronograma do Depen [De-
partamento Departamento de
Execução Penal do Paraná].
Agora quem define quem e
qual a data serão eles”.

Além das transferências, Ari
destacou que também conse-
guiram algumas melhorias na
carceragem. “Vamos reformar
o telhado, uma vez que chove
dentro das celas tal qual fora,
e iremos instalar cerca elétri-
ca, para evitar fugas”.

Sobre a alimentação dos
presos, o chefe da carceragem

RESULTADO   META É RETIRAR CEM HOMENS DA CADEIA

Presos começam a ser
transferidos da 15a SDP

 Paulo Damas e Ari Batista definiram quem serão os primeiros a deixar a carceragem

D
LORENA MANARIN

riar o veículo, foram encontra-
das diversas caixas de cigar-
ros, avaliadas em R$ 70 mil.

Os cigarros estavam ar-
mazenados no compartimen-
to de carga do caminhão,
com placas de Taquari, Rio
Grande do Sul. O motorista
não foi localizado pelos poli-
ciais, que encaminharam a
carga à Receita Federal em
Cascavel. (Tissiane Merlak)

comentou que, nos próximos
dias, uma nova licitação deve-
rá ser aberta. “Sabemos que
os presos reclamam constan-
temente da qualidade da co-
mida que é servida, mas isso
não depende de nós. É uma li-
citação elaborada pela Secre-
taria de Segurança do Estado”.
(Tissiane Merlak)

CONTRABANDO

Cigarro avaliado em
R$ 70 mil é apreendido

Caminhão estava recheado com
220 caixas de cigarros

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

 Luiz Henrique teria desviado
sete televisores
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tuando na área de infân-
cia e execuções penais,
a Defensoria Pública de

Cascavel tem previsão de ser
inaugurada ainda neste mês.
Mas, apesar da estrutura fí-
sica, a ampliação no atendi-
mento deverá ocorrer somen-
te no próximo ano.

A informação de do coor-
denador da Defensoria Públi-
ca de Cascavel, o defensor Mar-
celo Lucena Diniz. Segundo
ele, o Estado deverá realizar
em breve um novo concurso,
fazendo com que 11 advoga-
dos atuem em Cascavel, além
do quadro de apoio. “Dessa
forma poderemos atender to-
das as áreas prioritárias, in-
cluindo a Criminal e da Famí-

O defensor relatou ainda
que, no momento da implan-
tação da Defensoria em Cas-
cavel, não receberam apoio
do poder público. “O único
que nos auxiliou foi o Conse-
lho da Comunidade, que nos
cedeu uma sala para que pos-
samos trabalhar e atender a
população até que a sede
esteja concluída”.

Ele disse que as dificulda-
des foram muitas, uma vez que
estavam com verbas contin-
genciadas até o fim de março
e estavam impedidos de fir-
mar contratos e honrar com-
promissos. “Desse modo, era
necessário, naquele início de
trabalho, ajuda da Prefeitura,
ou ao menos a cessão de uma
sala no Fórum – que, aliás, é
obrigação do Fórum, fixada na

Serviços
Com apenas dois

defensores, os números
da unidade em Cascavel
são altos. Cerca de 25
pessoas recebem aten-
dimento semanalmente,
além do trabalho feito
na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel),
PIC (Penitenciária Indus-
trial de Cascavel) e no
Cense (Centro de Socio-
educação) II.

De acordo com Mar-
celo Lucena Diniz, em
três meses e meio os
dois defensores já
atuaram em, aproxima-
damente 600 processos
cada um, atendendo
cerca de 200 pessoas.
“Não possuímos estru-
tura, problema que aos
poucos vem sendo
resolvido, atuamos
como podemos. E com
certeza precisamos
ampliar o atendimento,
contar com mais funcioná-
rios, uma vez que estamos
trabalhando 12 horas por
dia para dar conta de
todos os prazos”.

Segundo ele, aumentar o
atendimento faria com
que a população encontre
uma demora aceitável no
retorno ao assistido pela
Defensoria. “Atualmente
trabalhamos com uma
demora considerável, de
cerca de 15 dias a um
mês, o que não é o ideal
em uma área tão urgente
quanto a Infância”.(TM)

 Demanda
Ele salientou ainda que, além do atendimento ao público, os
defensores participam de audiências, reuniões com o Conse-
lho Tutelar, unidades socioeducativas (para adolescentes que
cometem atos infracionais) e também com a rede de proteção.
“Em Cascavel, como em grande parte do Estado, nossa maior
necessidade de atuação é a área de infância, que inclui pedi-
dos de medicamentos, vagas em creches, além de processos
em que há afastamento do convívio familiar”.  Além das pesso-
as que procuram atendimento e dos que estão em penitenciá-
rias e no Cense, a Defensoria auxilia na demanda do Judiciá-
rio, que os intima em processos nos quais não há advogado

constituído nas áreas em que atuam. “Vale ressaltar que
somos dois profissionais e que, em cada processo, precisa-
mos nos manifestar ao menos três vezes, além das audiênci-

as”, afirma Marcelo Lucena Diniz. (TM)

Constituição do Estado do Pa-
raná. No entanto, não obtive-
mos qualquer ajuda, o que in-
clusive, ameaçou a permanên-
cia da sede em Cascavel”.

Marcelo Diniz destacou
que em cidades como Castro,
Foz do Iguaçu, e diversas cida-
des da Região Metropolitana
de Curitiba, houve amplo apoio
à Defensoria, o que foi reverti-
do, segundo ele, em um aten-
dimento melhor à população.
“Castro e Cascavel possuem
o mesmo número de defenso-
res, o que acredito que é justi-
ficável, já que no início das ati-
vidades em Cascavel não pos-
suíamos sequer um lugar pra
trabalhar na cidade”.

As dificuldades de início, de
acordo com Marcelo, foram
superadas ou próximas da su-

peração, e com a realização do
próximo concurso, será dada
prioridade ao Município. “Cas-
cavel, ao lado de Maringá que
também tem dois defensores,
é a cidade que mais necessi-
ta desses profissionais, já
que estão entre as cinco mai-
ores cidades do Estado”.

O Hoje entrou em contato
com a administração munici-
pal questionando a respeito
da falta de apoio relatada
pelo defensor. Porém, até o fe-
chamento da edição, nenhu-
ma resposta nos foi enviada.
Com relação sala que teria
que ser cedida no Fórum de
Cascavel, solicitamos uma
resposta ao Tribunal de Justi-
ça, que coordena as ativida-
des no local, mas também
não recebemos retorno. (TM)

AMPLIAÇÃO    APÓS REALIZAÇÃO DE CONCURSO, OUTROS PROFISSIONAIS SERÃO INCORPORADOS

Em 2015, Cascavel
terá 11 defensores
A

lia. A estrutura será bem am-
pla, o que permitirá, no futuro,
prestarmos um serviço ainda
melhor, com equipe multidis-
ciplinar, incluindo assistente
social, psicólogo, entre ou-
tros profissionais”.

Segundo ele, mesmo com
a mudança para a nova
sede, o atendimento conti-
nuará restrito as terças e
quintas-feiras pela manhã.
“Nossa expectativa é que,
com a nomeação dos asses-
sores jurídicos, o atendimen-
to seja ampliado ao menos
de segunda à quinta. Mas
isso não depende da Defen-
soria, e não podemos fixar
um tempo para que isso
ocorra”. (Tissiane Merlak)

ESTRUTURA

Defensoria relata falta de apoio

LO
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25 pessoas recebem
atendimento semanalmente

Nova sede da

Defensoria começa

à atender na

próxima semana

Em 2015, Cascavel
terá 11 defensores
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

32
47
922
2 0
165

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

8 7Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br
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1) NILSON LEAL
TERESA GONÇALVES PEREIRA

2) MAICON SILVA FERNANDES
DAYANE KEROLLEN PETTENON

Imagens internas I
Investigadores do GDE tiveram acesso a imagens
internas de duas agências bancárias que flagraram
um homem tentando pescar envelopes dos caixas
eletrônicos. Os dois furtos ocorreram em 11 de abril
e as imagens devem ajudar a identificar o assaltante.

Imagens internas II
Em uma das agências bancárias, o ladrão tentou retirar um
envelope com uma régua. Na outra, a ação ocorreu com
grampos e fios de nylon. A polícia continua investigando
o caso e recomenda que, caso alguém desconfie do
assaltante, procure a polícia para conferir as imagens.

NO AEROPORTO

Para ganhar
passagem,
homem usava
documento
do irmão

Um homem de 43 anos
foi detido no Aeroporto de
Cascavel na manhã de on-
tem, utilizando a identidade
do irmão para tentar viajar.
O flagrante foi de policiais
federais, com o apoio da PM
(Polícia Militar).

Segundo a polícia, o ir-
mão do homem trabalha em
uma empresa em Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais, e não
paga passagem. O preso
saiu de Foz do Iguaçu e iria
a capital mineira.

A polícia encontrou produ-
tos eletrônicos, perfumes, ce-
lulares e equipamentos de
iluminação, que estavam
sem nota fiscal e foram apre-
endidos. O preso ficou a dis-
posição da Polícia Federal de
Cascavel e deve responder
por falsidade ideológica e des-
caminho. (Tatiane Bertolino)

m homem de 59 anos fi-
cou gravemente ferido
depois de sofrer uma

queda de nove metros de al-
tura. Benedito Thiago Pereira
Neto, 59 anos, trabalhava em
cima do telhado de um barra-

Detido estava
carregando perfumes,
celulares e itens de
iluminação sem nota
fiscal

AÍLTON SANTOS QUEDA   HOMEM FICOU COM HEMATOMAS NA CABEÇA E FOI LEVADO AO HU

Vítima cai de telhado
e fica em estado grave

TCE
Fábio Daniel Ribeiro de Jesus ficou ferido ao cair de uma

escada, em uma altura de quatro metros. O acidente
ocorreu na Rua Salgado Filho, esquina com a Rua XIV de

Novembro, Bairro Neva. Ele fazia manutenção do telhado de
uma casa quando caiu.

A vítima foi atendida pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência), teve TCE

(Traumatismo Craniano Encefálico) leve e foi levado à UPA I
(Unidade de Pronto-Atendimento). (TB)

cão, que fica perto do Trevo
Cataratas, quando caiu.

No local, funciona uma ofi-
cina mecânica. De acordo com
informações do Corpo de Bom-
beiros, ele caiu em um piso
com o lado esquerdo do cor-

po, o que gerou fratura no bra-
ço esquerdo, no joelho, além
de um sangramento no nariz.

Com ferimentos graves e ris-
co de morte, ele foi levado às
pressas ao HU (Hospital Uni-
versitário). (Tatiane Bertolino)

Foi julgado e condenado
ontem a oito anos de prisão,
Robson Cristiano Marcelino,
19 anos, mais conhecido como
“Minhoca”. Ele está preso des-
de 2012, depois de tentar
matar Thiago Juliano Ribeiro
da Silva. O crime ocorreu em
30 de agosto daquele ano.

Segundo informações da
1ª Vara Criminal, a vítima foi
atingida, nas costas, por dois
disparos de arma de fogo. No
dia do crime, o acusado en-

LORENA MANARIN

trou na casa de Thiago duran-
te o dia, chutou a porta e dis-
parou contra o rival. A esposa
e os filhos de Thiago viram
tudo. Quando foi preso, Rob-
son disse que cometeu o cri-
me porque estava recebendo
ameaças da vítima.

EM TOLEDO
Ivan Cardoso Gomes foi

condenado a 24 anos e seis
meses de reclusão em regi-
me fechado por homicídio
qualificado e tentativa de ho-

micídio. Ele, que já estava
detido na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel), deve
permanecer no local.

Ivan foi condenado por
matar João Fernando de Sou-
za e tentar matar Ana Cristi-
na Batista Amélia. Segundo
informações da 1ª Vara Cri-
minal do Fórum de Toledo,
Ana era ex-esposa do acusa-
do, que viu ela e João juntos,
quando começou a atirar.
(Tatiane Bertolino)

JÚRI

“Minhoca” é condenado por
tentar matar homem pelas costas

Acusado foi julgado
ontem, em julgamento
no Fórum de Cascavel
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CBF MARCA AMISTOSO NA TURQUIA
A CBF anunciou um amistoso entre Brasil e Turquia para ser realizado em Istambul, dia 12 de
novembro. Um mês antes, a seleção brasileira tem agendada a disputa do Superclássico das
Américas, contra a Argentina. O duelo será no Estádio Nacional de Pequim, na China.

om vários títulos ao redor
do mundo, o professor Ro-
drigo Poderoso, da Facul-

dade Anhanguera Unipan de
Cascavel, estará de hoje a do-
mingo no Rio de Janeiro para
representar a cidade e o Esta-
do no Arnold Classic Brasil.

O evento, idealizado pelo
ator e ex-fisiculturista Arnold
Schwarzenegger, é considera-
do um dos maiores multies-
portivos do mundo, pois con-
ta com a participação de mais
de 18 mil atletas, treinadores,

ARNOLD CLASSIC   RODRIGO PODEROSO PARTICIPA DE EM UM DOS MAIORES EVENTOS MULTIESPORTIVOS DO MUNDO

No Rio de Janeiro Educação e Pesquisa
Além de representar Cascavel na área de esportes, o

professor Rodrigo Poderoso também tem sido
referência na área de educação e pesquisa. Entre os

dias 1º e 4 de maio, ele estará em Curitiba para
apresentar trabalhos aprovados no 17º Fórum

Internacional de Qualidade de Vida e Saúde, e entre
os dias 7 e 10 de maio, estará em Londrina para

apresentações no 5º Congresso Brasileiro de
Metabolismo, Nutrição e Exercício.

praticantes de atividades físi-
cas e investidores, distribuí-
dos em 45 competições e
eventos esportivos, sendo 12
modalidades olímpicas.

Convocado pela Confedera-
ção Brasileira de Levantamen-
tos Básicos, Rodrigo Podero-
so, que atualmente ministra a
disciplina de Teorias e Práticas
de Lutas aos alunos do curso
de Educação Física da Anhan-
guera de Cascavel, é campeão
mundial, tricampeão brasilei-
ro, tricampeão sul-americano,

tricampeão paranaense e vice-
campeão da Copa do Mundo.

Nesta edição, o campeona-
to pretende reunir cinco mil
atletas de diversos países do
mundo, e atrair mais de 70 mil
visitantes ao Riocentro, local
onde será realizado o evento
no Rio de Janeiro. O Arnold
Classic Brasil abrange a mai-
or feira de nutrição esportiva,
lutas, performance e fitness do
País, e apresenta várias com-
petições com modalidade
olímpicas e não olímpicas.

COB NAS RUAS

Hoje é dia de ir à Praça Wilson Joffre para conhecer alguns esportes
A Praça Wilson Joffre em

Cascavel será palco hoje do COB
nas Ruas, evento do Comitê
Olímpico Brasileiro que tem por
objetivo divulgar as modalida-
des olímpicas. Em Cascavel as

modalidades apresentadas se-
rão atletismo, badminton e ta-
ekwondo. O evento contará com
a presença do ex-capitão da se-
leção brasileira de vôlei, o para-
naense Giba, além de professo-

res e treinadores das equipes
cascavelenses. O COB nas
Ruas terá atividades das 8h às
12h e das 13h30 às 17h30.

Realizadora da atividade, a
ideia inicial da Secretaria Muni-

cipal de Esporte e Lazer era de
trazer os alunos dos colégios
estaduais ao evento na praça,
mas com a greve dos professo-
res e a consequente paralisação
das aulas, fica agora o pedido da

Pasta para que pais ou respon-
sáveis levem os jovens ao local,
para que conheçam o esporte.
Talvez esse primeiro contato pos-
sa despertar o interesse de um
futuro campeão na modalidade.

Após o feriado prolongado de Páscoa, as competições ama-
doras voltam a movimentar as equipes na cidade. Pelo 3º
Campeonato de Futebol de Veteranos Sênior/35, organizado
pela Sociedade Esportiva Nogueira e associações dos mora-
dores dos bairros Floresta, Santos Dumont e Universitário. O
principal duelo de domingo deverá ser Icavel/Naiads/Mer-
cado Severgnini x Chapeação 2Tok/Jada Confecções (foto),
às 9h30, no campo da Fazenda Tochetto. O duelo, válido pela
quarta rodada do returno, pode embolar a classificação caso
a Chapeação vença o líder, pois aí ambos ficarão com sete
pontos. De olho nesse jogo estará o vice-líder Copymaq/Via-
ção Capital do Oeste, que às 14h30 mediará forças com o
Ferro Velho Zé Milton/ Refrigeração Conservel e poderá as-
sumir a ponta de forma isolada caso vença e o líder tropece.
O outro jogo da rodada será às 16h30, entre União/FAG/San-
tos Dumont e Guarujá/LG Lanches/Bar do Luiz.

DIVULGAÇÃO

SUL-BRASILEIRO DE KART

Cascavelenses defendem
liderança em Farroupilha

O Campeonato Sul-Bra-
sileiro de Kart, aberto mês
passado em Cascavel, pros-
seguirá neste próximo fim de
semana em Farroupilha, no
Rio Grande do Sul.

Os paranaenses chegam
à etapa gaúcha para defen-
der a liderança em seis ca-
tegorias. Dentre elas, duas
têm cascavelenses à frente.
Destaque para a Júnior Me-

nor, com o piloto Edgar Bue-
no Neto em primeiro e Diogo
Webber em segundo. Já Luiz
Koyama lidera a Sênior B.

Os demais paranaenses
no topo da classificação são
os curitibanos Rafael Lisboa
(Cadete), Jonathan Louis
(Graduados) e Douglas Pie-
rosan (Super Sênior), e o
iguaçuense Eduardo de Sou-
za (Sênior A).



Cascavel, 25 de abril de 2014www.jhoje.com.br18 ESPORTE

S

AVISO DE COMPARECIMENTO
Sr. Ezequiel Ferreira, favor comparecer à Globoaves São
Paulo Agroavícola Ltda, no prazo de 48 horas para assun-
tos de seu interesse. Rod. Br 467, km 03, s/nº - Bairro:
Jardim Alvorada - Fone (45) 3218-2000.

A pista de terra do motódromo cascavelense recebe os últi-
mos detalhes para ser inaugurada no fim de semana, com a
segunda etapa do Paranaense de Motocross, que será váli-
da também pela abertura do Campeonato Sul-Brasileiro. O
evento deverá reunir cerca de 200 pilotos e as atividades só
terão início no sábado, a partir das 11h, com os treinos clas-
sificatórios. A programação seguirá durante todo o dia, bem
como no domingo. Ao público, os ingressos antecipados já
estão à venda ao preço de R$ 10. Eles podem ser encontra-
dos em lojas e concessionárias de motos da cidade. No dia
do evento, as entradas custarão R$ 13. Todos os que adqui-
rirem ingresso participarão do sorteio de uma moto Protork
TR 100cc, que será entregue ao fim da etapa.

erá neste sábado a luta
entre a boxeadora casca-
velense Alessandra Alves

Gonçalves, a “Mãe de Família”
e a paulista Aline Priscila. O
combate está marcado para
às 19h30, na Academia Muni-
cipal de Boxe, localizado no
Complexo Esportivo Ciro Nar-
di. O duelo ficará marcado na
história, pois pela primeira vez
uma boxeadora cascavelense
disputará as primeiras posi-
ções do ranking nacional.

Alessandra “Mãe de Família”
ocupa a terceira posição do
Peso Galo no ranking da Confe-
deração Brasileira de Boxe. Caso
vença a atual segunda colocada,
passará a ocupar o lugar da rival
na listagem nacional.

BOXE   ALESSANDRA “MÃE DE FAMÍLIA” LUTARÁ AMANHÃ PELO 2º LUGAR DO RANKING NACIONAL DO PESO GALO

Noite de luta no Ciro Nardi
Nesta semana, a prepara-

ção foi intensa para a luta. To-
dos os dias, das 18h às 21h,
Alessandra “bateu forte” du-
rante os treinos para aprimo-
ramento físico e técnico, que
contam com sequência de gol-
pes, corrida e ginástica. Para
a lutadora, não há feriado nem
fim de semana. “O negócio é
treinar bastante para futura-
mente alcançar nossos obje-
tivos”, comenta.

Para Alessandra, o nível
técnico no qual ela se encon-
tra hoje é resultado de bastan-
te treinamento e persistência.
Ela credita principalmente ao
seu professor, Rubens “San”
Perruchon, os motivos de ter
alcançado esse padrão. “Te-

nho um treinador que não dá
colher de chá. É bastante rígi-
do, mas é com pessoas assim
que conseguimos chegar lá”.

Já para Rubens San, Ales-

sandra é seu orgulho. “Das
minhas alunas, quem chegou
mais longe foi ela. Estou su-
percontente”, diz o veterano,
que também revela seu sonho,

“quero fazer ela lutar com a
primeira do ranking”.

A entrada ao público é livre
para acompanhar o combate na
Academia de Boxe do Ciro Nardi.

Rubens San e Alessandra “Mãe de Família” durante treino no Ciro Nardi

LORENA MANARIN

ATLETISMO

Jorjão disputa
Open em
São Paulo

O paratleta cascavelense
e integrante da seleção bra-
sileira Jorge Henrique Ferrei-
ra Machado, o Jorjão, partici-
pa nesta semana do Open
Brasil de Atletismo e Nata-
ção, no Complexo Esportivo
do Ibirapuera, em São Paulo.

O evento promovido pelo
Comitê Paralímpico Brasilei-
ro é uma importante etapa
do calendário internacional
da modalidade. Ao todo,
participam da competição,
42 medalhistas dos últi-
mos Jogos Olímpicos.

Ao longo da semana, por
meio de seletivas, Jorjão con-
seguiu o índice para partici-
par da final dos 100m e do
400m rasos. Hoje, ele dispu-
ta a final dos 400m, distân-
cia na qual é especialista.

Em 2013, Jorjão fechou
o ano como número 1 do
ranking nacional da catego-
ria Adulto na prova dos 400m
para atletas com deficiência
intelectual. O paratleta cas-
cavelense, que vem sendo
convocado para a seleção
brasileira ao longo dos últi-
mos dois anos, tem grandes
chances de ser chamado
para os Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro, em 2016.

MATEUS BARBIERI

GINÁSTICA RÍTMICA
A cidade de Cascavel é sede, de hoje a domingo,

do curso estadual de arbitragem em ginástica
rítmica, que será ministrado pela professora
Adelina Magedanz Dalazem, árbitra nacional do
ciclo olímpico 2013/2016. O evento será na Agrotec
Cursos, localizada no km 573 da BR 277, sentido
São João do Oeste. Mais informações podem ser
obtidas com Alice Martelli, coordenadora da
modalidade no município, pelo telefone: 9966-8599.
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Série B do Campeonato
Brasileiro está apenas
em sua segunda roda-

da, mas nem por isso os ti-
mes que disputam a compe-
tição deixam para depois a
busca pela liderança. Após o
Bragantino ter vencido o Avaí
na abertura da jornada e ter
chegado aos quatro pontos,
na terça-feira, hoje é a vez de
o Paraná Clube duelar pela
ponta da tabela. Às 21h, na
Vila Capanema, o time para-
naense recebe o Joinville. E
se vencer, a equipe paranis-

A derrota por 1 a 0 para o
Atlético Nacional, na Colôm-

bia, pelo confronto de idas
fase de oitavas de final da

Copa Libertadores, na noite de
quarta, além da pressão dos

torcedores, resultou na saída
do técnico Paulo Autuori (foto)
do Atlético-MG. A decisão foi

tomada pelo presidente
Alexandre Kalil e comunicada

ainda na Colômbia pelo
diretor de futebol do clube,

Eduardo Maluf, que acompa-
nhava a delegação na viagem.

Ainda não está definido
quem ocupará o banco de

reservas no domingo,
contra o Grêmio, fora de

casa, pelo Brasileiro. O
confronto de volta com o

Nacional será realiza-
do na próxima quinta-

feira, no Estádio
Independência. Com o revés

na ida, o Galo precisará vencer
por dois ou mais gols para

seguir em busca do bicampeo-
nato. A derrota foi a terceira

seguida da equipe.

SÉRIE B  PARANÁ CLUBE RECEBE JOINVILLE PARA ACORDAR LÍDER DA COMPETIÇÃO

ta acordará amanhã como pri-
meiro da classificação.

Com três pontos, fruto da
vitória sobre o Sampaio Cor-
rêa na estreia, o Paraná é o
terceiro colocado.

Para o jogo de hoje, o time
será diferente em relação ao
vencer na primeira rodada e
depois, na última terça, ficou
no 1 a 1 com a Ponte Preta
pela Copa do Brasil.

As mudanças promovidas
pelo técnico Claudemir Oliveira
são justamente pela sequência
de jogos da equipe, que enfren-

Dever de casa
tou uma longa viagem de ida e
volta para o Maranhão, para o
jogo contra o Sampaio Corrêa.

Assim, a definição dos titu-
lares depende de exames clí-
nicos. A avaliação também vai
definir quem não será escala-
do e quem será utilizado ape-
nas em um dos tempos do jogo.

Do outro lado, para o Joinvi-
lle será praticamente a estreia
na Série B, pois o time atuou
apenas por 15 minutos antes
de a partida com a Portuguesa
ser interrompida por oficiais de
justiça, na primeira rodada.

O revés sofrido para o
San Lorenzo no primeiro
jogo das semifinais da Li-
ber tadores foi injusto na
avaliação do meia Zé Ro-
ber to. Segundo ele, o de-
sempenho dos jogadores
poderia ter dado ao time
um resultado melhor para
decidir no jogo de volta da
Arena. “Saímos indigna-
dos pelo placar, mas sa-
tisfeitos pela entrega e
pelo volume de jogo apre-
sentado, especialmente
no segundo tempo. Infeliz-

A

GRÊMIO

Zé Roberto minimiza derrota na Argentina
mente, o futebol é injusto,
mas acho que esta derrota
nos faz mais for tes”, obser-
vou em entrevista coletiva.

Zé Rober to aler tou, no
entanto, que a satisfação
pelo desempenho já não
basta mais para confor tar
o Grêmio. A vitória precisa
reaparecer na caminhada
gremista até o próximo du-
elo com o San Lorenzo. “O
jogo contra o Atlético-MG
[fim de semana, pelo Bra-
sileirão] ganhou impor tân-
cia neste sentido. Precisa-

mos vencer para retomar
a confiança antes da de-
cisão na Arena”, avisou o
camisa 10, que quer en-
cerrar a série de três der-
rotas seguidas.

Antes do revés para o
San Lorenzo, adversário
da próxima quar ta-feira na
Arena, pelo jogo de volta
da Liber tadores, o Grêmio
foi goleado na final do Ga-
úcho pelo arquirrival Inter-
nacional e depois perdeu
para o Atlético-PR na es-
treia no Brasileirão.

APOSENTOU
O lateral-esquerdo Léo decidiu encerrar a carreira de

atleta profissional. Aos 38 anos, o jogador soube ontem
que não terá o contrato - até fim do mês de abril -

renovado pela diretoria do Santos.
Nesta temporada ele disputou apenas um

 jogo com a camisa alvinegra. O veterano jogou
455 vezes com a camisa do Santos e marcou

24 gols. No clube, conquistou os Campeonatos
Brasileiros de 2002 e 2004, a Copa do Brasil de 2010, a

Libertadores de 2011, a Recopa Sul-Americana de 2012 e
os Campeonatos Paulistas de 2010, 2011 e 2012.

BRUNO CANTINI
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CHEIA
14/05 - 16h15

NOVA
29/04 - 03h14

CRESCENTE
07/05 - 00h14

MINGUANTE
22/04 - 04h51

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

14oC 24oC12oC

SÁBADO
FOZ DO IGUAÇU

24oC13oC 24oC11oC

SEXTA
LONDRINA

24oC14oC 24oC14oC

CURITIBA

20oC13oC 19oC12oC

SEXTA SÁBADO

Céu com
muitas
nuvens

SEXTA

24oC

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

Nublado  com
pancadas de
chuva e
trovoadas

SEXTA SÁBADO

Nublado
com chuva

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

SolSÁBADO

     ALEMÃO
15h30 Hannover 96 x Stuttgart

    FRANCÊS
15h30 Nantes x Olympique

    ITALIANO
15h45 Roma x Milan

    ESPANHOL
16h Elche x Levante

      SÉRIE B
19h30 Icasa x Sampaio Correa
21h Paraná Clube x Joinville

menos de duas semanas
da divulgação da lista de
convocados para a Copa

do Mundo, Luiz Felipe Scolari
diz estar tranquilo. Durante pa-
lestra sobre psicologia e fute-
bol, na Universidade São Ju-
das Tadeu, em São Paulo, on-
tem, ele afirmou ter certeza
sobre os 23 escolhidos.

Além disso, o Felipão con-
firmou que levará os quatro
jogadores brasileiros do Chel-
sea para a Copa do Mundo:
David Luiz, Ramires, Oscar e
Willian. Esse último, ex-atleta
do Corinthians, estava na bri-
ga por uma das últimas vagas
no meio de campo da seleção,
pois foi chamado pela primei-
ra vez em novembro de 2013.

Outro que tem vaga asse-
gurada no Mundial é o volante
Paulinho, do Tottenham. “Con-
versei com cinco jogadores em
Londres e passei confiança
para eles. Falei: Vocês estão
no meu grupo”, garantiu.

Além deles, Scolari tam-

COPA 2014   FELIPÃO GARANTE CONVOCAÇÃO DE TRÊS E DEIXA ESCAPAR MAIS CINCO NOMES PARA O MUNDIAL

Menos mistério para lista
bém comentou sobre os ca-
pitães da equipe e adicionou
mais três nomes à lista fi-
nal. “Já foram escolhidos o
David Luiz. Então ele já deve
estar convocado, né? Vamos
lá: até a data da convocação
final, os meus capitães são

Thiago Silva, David Luiz, Jú-
lio César e Fred. Esses foram
os que conversei de manei-
ra mais forte durante as par-
tidas que já fizemos”.

Sobre Neymar - com lesão no
pé esquerdo, não joga mais na
temporada europeia -, Felipão se

 O brasileiro Glover Teixeira já conta as horas para a
grande luta diante de Jon Jones pelo UFC 172, amanhã,
em Baltimore, nos Estados Unidos. O combate valerá o
título da categoria dos Meio Pesados do Ultimate. Glover
Teixeira, de 34 anos, está invicto no UFC em cinco lutas no
evento. Ele, que já foi campeão do Shotoo, não perde desde

2005 e terá como maior desafio de sua carreira lutar
pelo cinturão da categoria diante de Jon Jones.

Natação
O nadador César Cielo
venceu os 50m livre no

Troféu Maria Lenk com o
melhor tempo do ano na

prova: 21s39. O segundo
colocado na competição
foi Bruno Fratus, com a

melhor marca de sua vida
e segunda melhor do ano
no esporte, 21s45. “Com

esse tempo eu venceria
de novo o Mundial, ele

empataria em segundo. É
isso que conta”, disse

Cielo, falando também de
Bruno Fratus.  A marca é

a terceira melhor de
Cielo depois da era dos

supermaiôs. Ele também
tem o melhor tempo, de

21s32. Bruno é o quarto
nadador mais rápido

nessa nova era. Só Cielo
e os franceses Florent

Manaudou e Fred Bous-
quet têm resultados na

casa dos 21s3. Nas
Olimpíadas de Pequim,

Cielo foi ouro nesta
prova. Em Londres,

Cielo foi bronze e Bruno
ficou em quar to. Na
atual temporada, os

dois são os mais rápi-
dos do mundo.

À venda
O Milan recebeu uma

oferta de compra de 500
milhões de euros. Peter

Lim, magnata de
Cingapura, deseja ser o

principal acionista da
equipe rossonera. A

informação é do jornal
“Gazzetta dello Sport”. A

ideia de Lim é repetir a
mesma estratégia que

realizou o seu amigo Erik
Thorir, que adquiriu 70% da

arquirrival Inter de Milão.
Lim já havia feito uma oferta

menor, de 300 milhões de
euros, por 51% das ações

do Milan, valor que foi
rejeitado por Barbara

Berlusconi, ex-namorada de
Alexandre Pato e uma das
filhas De Silvio Berlusconi,

dono da equipe italiana.

No primeiro dia de seu jul-
gamento em um tribunal de
Munique, na Alemanha, Bernie
Ecclestone negou que tenha
subornado o ex-banqueiro ale-
mão Gerhard Gribowsky. O che-
fão da Fórmula 1 é acusado de
ter oferecido suborno para que
Gribowsky, então diretor do
banco BayernLB, convencesse
a instituição financeira a ven-
der suas ações da principal
categoria do automobilismo.

Ecclestone compareceu
pessoalmente ao tribunal de
Munique, mas disse que as
perguntas do juiz responsável
pelo caso serão respondidas
por meio de seus advogados.
Por meio de um comunicado
em alemão, lido por sua defe-
sa durante a sessão, o britâ-
nico de 83 anos agradeceu
pela oportunidade de contar
sua versão da história.

mostrou tranquilo e disse que
a mídia coloca pressão inexis-
tente sobre o atacante. “Se fo-
rem a Barcelona, vão ver que o
Neymar está muito tranquilo. O
time dele é que não está bem.
Tenho zero preocupação com
ele”, falou o treinador.

A

 UFC.COM

EM DEFESA PRÓPRIA

Chefão da Fórmula
1 nega suborno em
tribunal alemão

O chefão da F-1 é acusado
de ter feito pagamentos a Gri-
bowsky durante a venda da par-
ticipação do BayernLB na ca-
tegoria ao grupo CVC, num to-
tal de 44 milhões de euros
entre 2006 e 2007. Preso em
janeiro de 2011, o ex-banquei-
ro foi condenado por corrup-
ção, fraude e quebra de confi-
ança com seus antigos empre-
gadores, e cumpre uma pena
de oito anos e meio.

O grupo CVC afastou o diri-
gente do conselho da F-1 até
o término do julgamento, pre-
visto para se estender até o
dia 16 de setembro, com uma
pausa em agosto. Gribkowsky
é esperado como a principal
testemunha do processo. Ber-
nie será julgado pelo mesmo
juiz que o ouviu como testemu-
nha de acusação na audiência
do ex-banqueiro, em 2011.


