
Justiça decreta a
prisão de Bebber

 

GAECO DIZ QUE VEREADOR INTERFERIU NO ANDAMENTO DA CPI DA PROPINA
A Justiça decretou ontem a prisão do vereador Paulo Bebber, acusado de suposta cobrança 
de propina para aprovar projeto que permitia a instalação de um loteamento em Cascavel. 

O mandado está assinado pelo juiz Leonardo Ribas e atende a pedido do Gaeco, que 
conduz a investigação, e aponta interferência do vereador no andamento da Comissão 

Processante da Propina, na Câmara, cujo relatório absolveu Bebber. Pág. 03
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BANCOS DE
CASCAVEL SÃO
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Dois presos da Penitenciária Federal de Catanduvas embarcaram ontem no Aeroporto de Cascavel para 
Campinas. O novo destino dos detentos não foi divulgado.  Pág. 14

Casa nova

Depen reconta 
presos, encontra 

um e agora 
só falta mais um

PIC recebe presos 
da PEC e já abriga o 
dobro da capacidade

Págs 14 e 15

PÓS-REBELIÃO

PLACAR
COPA DO BRASIL

 Cruzeiro  ?x?  Santa Rita 
 América-RN  ?x?  Atlético-PR
 Coritiba  ?x?  Flamengo
 Botafogo  ?x?  Ceará
 Palmeiras  ?x?  Atlético-MG
 Bragantino  ?x?  Corinthians

COPA SUL-AMERICANA
 Internacional  ?x?  Bahia

MOTO MIL GP
Máquinas dominam 

o Autódromo a 
partir de hoje

Pág. 18
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OPINIÃO

falecimentos

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

em Cascavel

Desenvolvimento
A reunião empresarial
da Acic de hoje
receberá o arquiteto
Mario César Costenaro,
presidente do Oeste em
Desenvolvimento. O
projeto, que reúne as
principais forças
organizadas da região,
usa método inovador
para avanços a todo o
oeste. Será às 18h30,
na Sala Paraná.

Norma 35
Selege, Pro-Crea, Aeac e

Uniacic promovem o
treinamento NR35
Segurança no Trabalho
em Altura. O encontro
será dia 30 de agosto.
O conteúdo terá,
entre outros, normas,
análise de sistemas e
equipamentos e
acidentes típicos.
Mais informações pelo
telefone
 (45) 3321-1436.

Campanha de
Natal
O Departamento
Comercial da Acic
informa que cerca de
200 dos 350 kits da
Campanha de Natal
de Cascavel já foram
vendidos. Ela vai
sortear 54 prêmios,
entre eles três carros
zero km. A adesão à
campanha poderá
ocorrer apenas até 30
de setembro. A Natal
com Presentão Acic
será a maior
promoção do tipo já
realizada em Cascavel.

Sentença corrente diz que a pior artima-
nha do demônio é fazer crer que ele não
existe. Isso o deixa de mãos livres para agir
sem ser receado.

Algo semelhante se passa com o con-
ceito de mal. Há séculos, o liberalismo mo-
ral vem inculcando a falsa ideia de que o mal
não existe, e, portanto, não há pessoas más.
Há apenas enganos, falhas, erros, nunca
um ato é feito por maldade.

Tal ideia deforma profundamente as al-
mas e as faz imergir num sentimentalismo
doentio, segundo o qual o criminoso é sem-
pre um coitado, digno de pena e jamais de

O liberalismo nos desfigurou
Gregorio Vivanco Lopes é advogado e colaborador da Abim

castigo. As prisões só são admitidas para
“reeducar”, nunca para punir. A consequên-
cia desse estado de espírito enfermiço é que
o mal avança a galope, toma conta das ins-
tituições, dos costumes e até das leis.

Ao relatar a Paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo, e em consequência o pecado
imenso perpetrado contra Aquele que só fa-
zia o bem, Plinio Corrêa de Oliveira comenta:
“Toda a história do mundo, toda a história da
Igreja não é senão esta luta inexorável entre
os que são de Deus e os que são do demô-
nio, entre os que são da Virgem e os que são
da serpente. Luta na qual não há apenas equí-

voco da inteligência, nem só fraqueza, mas
também maldade - maldade deliberada, cul-
pada, pecaminosa - nas hostes angélicas e
humanas que seguem a Satanás”.

“Eis o que precisa ser dito, comentado,
lembrado, acentuado, proclamado, e mais
uma vez lembrado aos pés da Cruz. Pois
que somos tais, e o liberalismo a tal ponto
nos desfigurou, que estamos sempre pro-
pensos a esquecer esse aspecto impres-
cindível da Paixão. Conhecia-o bem a Vir-
gem das Virgens, a Mãe de todas as dores,
que junto de seu Filho participava da Pai-
xão” (Via Sacra, Catolicismo, março/1951).

Até pouco tempo atrás, quando eu via-
java e contava que morava em Cascavel,
tinha que explicar que ficava perto das Ca-
taratas de Foz do Iguaçu, e ainda ouvir as
brincadeiras sobre as cobras.

Hoje, as pessoas têm outras refe-
rências pra citar. Já ouvi perguntas
como: “É a cidade do tigre Hu?”, “É onde
mora o tigre que come criancinhas?”.
Ou então, frases mais simples: “Ah, vi
sua cidade no noticiário nacional”.

Cascavel mundialmente conhecida
José Antonio é colaborador do Jornal Hoje

Não moro mais em uma cidade
desconhecida. Não preciso mais usar
as mundialmente famosas Cataratas
como referência.

E, agora, mais um episódio coloca
minha cidade em destaque no mundo.
Acompanhei pela imprensa local, es-
tadual e nacional a rebelião no presídio
de Cascavel. No canal que ligava mos-
trava as cenas de violência. Nos jor-
nais, a mesma coisa. Vi até fotos do

Jornal Hoje ilustrando reportagens de
jornais de São Paulo.

Devo confessar: não me orgulho dis-
so. Preferia ser aquele cara que morava
na desconhecida Cascavel. Preferia as
brincadeiras das cobras a ter que expli-
car como podemos abrigar presos tão
violentos. Porque é aqui que escolhi cri-
ar meus filhos, a viver com a minha fa-
mília. Na pacata Cascavel, que fica perto
das belas Cataratas do Iguaçu.

“Fizemos errado em investir no aero-
porto de Cascavel. (...) Não teria

investido um único centavo no aero-
porto de Cascavel. Com o que foi
gasto em Cascavel e Toledo seria

possível construir um novo”
Presidente da Acic, José Torres Sobrinho,
sobre o engavetamento do projeto para
construção do Aeroporto Regional em

Cascavel.

 Gentila A. Stuani
Turmina (87)

Alvos de constantes reclama-
ções, os bancos de Cascavel fo-
ram punidos pelo descaso com
seus clientes. A Justiça Fede-
ral multou sete instituições e
exige que elas passem a respei-
tar as leis municipais, principal-
mente quanto ao tempo de es-
pera para atendimento. Confira
a reportagem sobre o assunto
na página 7 desta edição.

No rescaldo da rebelião da Pe-

Direito do Consumidor
nitenciária Estadual de Cascavel,
mais confusões de números. O
Depen refez as contas e agora apre-
senta novo balanço. Até terça-fei-
ra, havia sete detentos desapare-
cidos. Ontem, um foi encontrado
escondido e agora só falta um.

A solução para o caos na PEC
ameaça a tranquilidade na PIC. A
unidade industrial de Cascavel
abriga o dobro de presos da capa-
cidade. Um mutirão será feito para

liberar os presos que têm direito
a progressão de pena.

Se a área policial dá uma folga
no noticiário local, a política volta
a ganhar espaço. A Justiça decre-
tou ontem a prisão preventiva do
vereador Paulo Bebber. Ele é o pro-
tagonista do escândalo sobre uma
suposta cobrança de propina para
aprovar um loteamento em Casca-
vel. A reportagem sobre o assunto
consta na página ao lado.

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

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

2º sorteio

1º sorteio
04 08 09 11 16 19 21

31 40 46 48 50 55

1481
4896

11.832
95.300
58.169
64.487
06.343

3572

59 62 64 66 70 80 99

1310

04 07 11 25 27 44

618

2º sorteio

1º sorteio

12 14 15 16 18

1100

1630

05 06 07 09 10 11 11 23 25 31

33 54 71

39 41 62 65 72

19 20 23 2401 07 30 43 44 54 GOIÁS EC/GO

02 03 19 25 29 33



Cascavel, 28 de agosto de 2014 03www.jhoje.com.br POLÍTICA

Giro Político
 giro@jhoje.com.br

DIVULGAÇÃO

Sigilo
Foi aberto ontem um
novo inquérito civil pela
7ª Promotoria do
Patrimônio Público de
Cascavel. O objeto da
investigação é o uso
indevido de bem público
por parte de servidores. O
promotor Sérgio Machado
decretou sigilo no
inquérito, cuja denúncia
já vinha sendo investigada
pela Promotoria, que já
teria constatado a
irregularidade.

Publicidade I
A Blanco Lima
Comunicação e Marketing
venceu a primeira fase
(propostas técnicas) da
licitação que definirá a
agência de publicidade
que irá administrar as
propagandas da Prefeitura
de Cascavel. Ainda restam
mais duas etapas: sendo
uma de apresentação de
proposta financeira e
outra de habilitação.

Publicidade II
As datas ainda não foram
marcadas, uma vez que
dependem de prazos
recursais. Apenas cinco
agências brigam pelo

Segue em frente
Candidato a deputado estadual nas
eleições deste ano, Algacir Portes
(foto) garante que vai continuar a
disputa até o fim. “Propostas para

desistir recebi, algumas delas
indecorosas. Por isso, continuo candidato e tenho

compromisso com meus eleitores”, diz Algacir, que
apresentou sua candidatura mesmo com a reprovação

de parte da executiva municipal.

Palanque...
Já começou a disputa entre grupos e partidos

aqui, no Paraná, para montar um palanque para
Marina Silva. Por enquanto o saldo é esse:
Roberto Requião não conta porque foi o

primeiro a recusar. Ele é Dilma. Beto Richa tem
no principal nome do PSB paranaense, o ex-

prefeito Luciano Ducci, um aliado de primeira
hora, mas é Aécio Neves.

contrato de R$ 5 milhões
por dois anos. São elas:
Blanco Lima, NTV Imagem
e Propaganda Ltda., BY
Vivas, Giusti Propaganda
e Meta Propaganda.
Atualmente, o suporte de
publicidade é prestado
pelas empresas By Vivas,
Blanco Lima e NTV.

Lançamento
O vereador Rogério
Massing (PSDB) lançou
nesta semana sua
campanha a deputado
estadual. O encontro
aconteceu no CTG Chama
Crioula, de Toledo, e
contou com a presença
de militantes tucanos e
de outros partidos, além
da presença do deputado
federal e candidato a
reeleição Alfredo Kaefer.

Raízes
Pouca gente sabe, mas o
candidato ao governo do
Estado pelo PSTU,
Rodrigo Tomazini, já
morou em Cascavel, onde
cursou Biologia na
Unioeste. Rodrigo chegou
a ser presidente do DCE.
Hoje ele reside em
Sarandi, pertinho de
Maringá, onde é professor.

Atendendo a um convite da direção da Escola
Estadual do Interlagos e da Associação de Pais e
Mestres, o vereador Claudio Gaiteiro (PSL) fez uma
espécie de prestação de contas das reivindicações
feitas pela comunidade.  Dentre os pedidos
atendidos, estão o cascalhamento no bairro e a
iluminação em frente à escola.

PROPINA  MOTIVO SERIAM FALSOS TESTEMUNHOS DURANTE INVESTIGAÇÕES

juiz da 3ª Vara Criminal de
Cascavel, Leonardo Ribas Ta-
vares, decretou ontem a pri-

são preventiva do vereador Paulo
Bebber (PR), que é acusado de pe-
dir propina de “500 paus” para
acelerar a aprovação de projeto
que viabilizaria o Loteamento Rivi-
era, na zona norte de Cascavel.

A necessidade do pedido de pri-
são, segundo a decisão, foi em de-
corrência de testemunhos falsos e
influência política perante a Câma-
ra de Vereadores para evitar a cas-
sação de seu mandato.

Além do pedido de prisão, o juiz
expediu mais três mandados de
busca e apreensão nos escritórios
de Luciano Fabian (secretário de In-
dústria e Comércio) e Marcio Ireno
e Roberto Albuquerque, ambos cor-
retores de imóveis. Os pedidos fo-
ram feitos pela 7ª Promotoria Públi-
ca, que investiga o suposto pedido
de propina por parte do vereador.

Essa é a segunda vez que a 3ª
Vara Criminal aprecia o pedido de
prisão do vereador. Na primeira

Vereador é absolvido
A Polícia Civil e o Ministério Público investigam o suposto pedido de

propina por parte do vereador Paulo Bebber. A Câmara de Vereadores
abriu uma Comissão Processante para investigar o caso. No entanto, no

dia 27 de junho, por 11 votos favoráveis e oito contrários, Bebber foi
absolvido da acusação de quebra de decoro parlamentar e improbidade

administrativa. Eram precisam 14 votos para a perda de mandato.

oportunidade, em abril passado,
a Polícia Civil encabeçou o pedi-
do, com parecer favorável do Mi-
nistério Público, mas o juiz inde-
feriu apontando a inexistência de
elementos concretos que pudes-
sem traduzir a real necessidade
da prisão cautelar.

De acordo com Tavares, agora a
situação mudou. “Fatos novos sur-
giram e não há outra coisa a ser
feita, sob pena de completo desvir-
tuamento da instrução criminal
para o Poder Judiciário na aprecia-
ção do caso”, frisou o magistrado.

Os mandados de prisão e de
busca e apreensão serão execu-

tados pelo Gaeco. Até o início da
noite de ontem, o presidente da
Câmara de Vereadores, Marcio Pa-
checo, não tinha sido oficiado so-
bre a decisão da Justiça. “Oficial-
mente não temos conhecimento
dessa decisão. A Câmara só vai
se pronunciar depois de ser notifi-
cada e vai tomar as medidas per-
tinentes, se for o caso”.

A reportagem tentou contato
por telefone com o Bebber e o seu
advogado, Hélio Ideriha Júnior,
mas os dois não foram localizados
para falar sobre o assunto. Assim
como os advogados dos demais
citados pela Justiça.

O

Cascavel será palco hoje e ama-
nhã do 2º Encontro Estadual dos
Observatórios Sociais do Paraná.
O evento, promovido pelo OBS (Ob-
servatório Social do Brasil), será
realizado na sede da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil), abrindo
uma série de encontros pelo País,
abrangendo 11 estados brasileiros.

Após a abertura oficial, a partir
das 14h, com apresentação de
ações e resultados do trabalho, o
diretor da Escola de Gestão Públi-
ca do TCE-PR (Tribunal de Contas
do Estado do Paraná), Márcio José
Assumpção, fará a palestra “Fis-
calização de Contratos Públicos”.

Os encontros estaduais têm o
objetivo de fortalecer a Rede, ca-
pacitando e ainda propiciando a
troca de experiências entre os in-
tegrantes. Durante os dois dias,
os participantes discutirão o pla-
nejamento estratégico da Rede,
incluindo orientações de gestão
dos Observatórios como aspectos
legais, administrativos e éticos,
parcerias e sustentabilidade, co-
municação e projeção de imagem.

A Rede OSB é composta atual-
mente por 80 Observatórios So-
ciais, formados por cidadãos e en-
tidades que atuam na prevenção
da corrupção por meio do monito-
ramento das compras públicas

TRANSPARÊNCIA

Observatórios Sociais abrem encontro hoje
municipais, desde a publicação do
edital de licitação até a entrega do
produto ou serviço.

A estimativa da entidade é de que
pelo menos R$ 300 milhões já foram
economizados, consecutivamente,
nos últimos dois anos no País.

No Encontro dos Observatórios
Estaduais do Paraná, a Merenda
Escolar e a Lei Anticorrupção serão
temas especiais abordados no
evento, com as orientações e pro-
cedimentos para o trabalho dos Ob-
servatórios nessas áreas.

Segundo o presidente do OSB,
Ater Cristofoli, a Rede OSB terá
como uma das prioridades o mo-
nitoramento da merenda escolar.
“Há muitos indícios, provas e pro-
cessos na Justiça que mostram
que esse serviço não tem chega-
do às crianças como deveria em
muitos municípios brasileiros, na
quantidade e qualidade”, afirma o
presidente do OSB.

Agenda
Os encontros estaduais seguintes ocorrem em Santa Catarina, 11 e

12 setembro, e Rio Grande do Sul, dias 29 e 30 de setembro. Na
segunda quinzena de outubro ocorrem os encontros das regiões de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso

do Sul, Rondônia, Goiás e Pará.

Márcio José Assumpção,
diretor da EGP, fará a palestra
de abertura

DIVULGAÇÃO

...para Marina
E outro partido coligado nacionalmente com Marina,

o PRP, foi deixado de lado pelo próprio Eduardo
Campos poucos dias antes de morrer, quando veio

ao Paraná e se declarou aliado de Beto Richa.

Justiça decreta prisão do
vereador Paulo Bebber
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O assunto corrente entre os
33 mil habitantes da pacata
Assis Chateaubriand não é ou-
tro senão o “caso do menino
do Fusca”. O episódio que pa-
rece ter sido tirado de um en-
redo de filme da Disney é, na
verdade, a história real do jo-
vem Thiago Morales Berce, de
apenas dez anos de idade.

O burburinho é por conta do
feito da criança. Aos sete anos
de idade, o garoto começou a
colocar todas as moedas que
ganhava em um cofrinho e ago-
ra, três anos depois, comprou
seu primeiro carro: um Volkswa-
gen Fusca prata, de 1978. O

Paraná é o segundo es-
tado do País com maior
número de ações contra

divulgação de informações nas
eleições deste ano. Segundo
o levantamento da Abraji (As-
sociação Brasileira de Jornalis-
mo Investigativo), no Paraná as
ações judiciais visam ao impe-
dimento de divulgação de infor-
mações sobre candidatos, prin-
cipalmente contra o Google. O
Estado do Alagoas é o primei-
ro da lista com 18% das ações;
o Paraná tem 14%; e o Mara-
nhão é o terceiro colocado, com
12% dos processos para impe-
dir divulgação de informações.

Com cinco processos do
candidato a governador Rober-
to Requião (PMDB) - quatro con-
tra o Google e um contra a Edi-
tora Gazeta do Povo -, o PMDB

O atendimento do dever le-
gal de prestar contas, por par-
te das entidades municipais, só
será considerado cumprido
depois da integralização da
parte eletrônica. O alerta é do
TCE-PR (Tribunal de Contas do
Estado do Paraná), que orien-
ta: a matéria está disciplinada
pelo Parágrafo 2º do Artigo 6º
da Instrução Normativa 97/
2014, disponível na internet.

As prestações de contas
anuais de entidades municipais
são compostas por duas par-
tes. Uma delas é a física, a ser
apresentada por peticionamen-
to eletrônico. Sua composição
e forma estão definidas na Ins-
trução Normativa 97/2014.

Por sua vez, a parte eletrô-

DETERMINAÇÃO

Criança junta R$ 2,5 mil em moedas e compra Fusca

CANDIDATOS    LEVANTAMENTO É DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO

Paraná é o 2o em ações contra informações
é o partido com mais ações
contra divulgação de informa-
ções. O deputado federal Her-
mes Parcianello (PMDB) tam-
bém entrou com processo con-
tra o Google.

A candidata ao governo e
senadora Gleisi Hoffmann (PT)
entrou com duas ações contra
o Google. O governador Beto
Richa (PSDB), candidato à ree-
leição, também foi acionou a
Justiça contra a maior empre-
sa de internet do mundo. Fe-
chando a lista de processos,
vem a candidata a deputada
federal pelo PSC, Claudia Pe-
reira, que ingressou também
com ação contra o Google.

No País, até agora, foram 71
ações, dez delas no Paraná, que
só perde para o estado de Ala-
goas, com 13 ações judiciais.

automóvel, considerado uma
relíquia para os fanáticos de
carros antigos, foi comprado
por R$ 2,5 mil, dinheiro fruto
da economia do jovem.

Embora seja um caso bas-
tante peculiar, não é a primei-
ra vez que há uma história
desse tipo na família de Tia-
go. O pai dele, Valdir, fez algo
parecido. Com 13 anos de
idade, conseguiu comprar o
próprio carro.

Inspirado pelo exemplo do
pai, Thiago decidiu realizar
seu sonho de ter um Fusca,
carro pelo qual ele sempre foi
apaixonado.

Próximos passos

 SÚMULA
DE PEDIDO DE

 LICENÇA PRÉVIA

Dalmolin Pneus Agrícolas
Ltda, torna público que re-
quereu ao IAP, licença pré-
via para serviços de recapa-
gens de pneus agrícolas im-
plantada na Avenida Brasil,
538, Cataratas, Cascavel,
estado do Paraná.

Apesar de ter mostrado
aptidão para administrar
finanças, no futuro Thiago
Morales Berce não quer
saber de economia, mas
dos campos de futebol.

“Meu sonho é ser jogador,
por isso treino muito”.
Enquanto espera pelos

18 anos para fazer a CNH
(Carteira Nacional de

Habilitação),
Herbie fica de

responsabilidade do pai.
Ainda sobre o futuro,

Thiago conta que planeja
fazer uma nova

poupança, agora para
fazer melhorias no carro e

transformá-lo em um
Fusca de trilha. “Assim
posso usar para pescar

com meu pai, o que adoro
fazer. Vou economizar

para deixá-lo
personalizado, para ser

meu o resto da
vida”, planeja.

nica é formada por relatórios e
demonstrativos. Esses docu-
mentos são elaborados no Tri-
bunal, com base em dados ex-
traídos das remessas mensais
do exercício ao SIM-AM (Siste-
ma de Informações Municipais
- Acompanhamento Mensal).

Todavia, o descompasso
entre a entrega da parte que
pode ser protocolada por peti-
cionamento eletrônico e a con-
clusão do fechamento das re-
messas mensais ao SIM-AM
provoca a necessidade de atu-
alização da composição física
da prestação de contas.

O fato exige a remessa de
novos documentos adequados
à situação, nos seguintes com-
ponentes do processo: Relató-

rio e Parecer do Controle Inter-
no descrevendo eventuais re-
tificações e situando a entrega
do SIM-AM com atraso, com o
respectivo encaminhamento à
Câmara Municipal; Balanço
Patrimonial levantado com
base no fechamento do SIM-
AM, emitido pelo sistema de
contabilidade da Entidade, as-
sinado e identificado pelo re-

presentante da Entidade (Ges-
tor das Contas ou Gestor Atu-
al), pelo Contabilista e pelo res-
ponsável pelo Controle Interno,
com cópia de sua publicação;
atualização do cadastro do res-
ponsável pelo controle interno
e do contabilista, referente ao
período de responsabilidade
das demonstrações do exercí-
cio de 2013.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Municípios devem atualizar informações ao TCE

Envio
O envio do Relatório e Parecer do Controle Interno, do
Balanço Patrimonial e a atualização do cadastro são

obrigatórios para os fechamentos do SIM-AM ocorridos com
atrasos, a partir de 1º abril de 2014. A juntada aos

processos de prestações de contas deverá ser realizada
mediante petição eletrônica intermediária.

Aos dez anos, Thiago
exibe orgulhoso o Fusca

 KELLY CRISTINA

O
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Pesquisa da CNT (Confede-
ração Nacional do Transporte)

LEVANTAMENTO CNT

Nova pesquisa confirma avanço de marina Silva
divulgada ontem mostra que a
candidata Dilma Rousseff (PT)

tem 34,2% das intenções de
voto para a Presidência da Re-
pública. Em segundo lugar está
a candidata pelo PSB, Marina
Silva, com 28,2% das intenções
de voto, e, em terceiro, Aécio
Neves (PSDB), com 16%.

De acordo com a pesquisa,
no caso de um segundo turno,
Marina Silva venceria um em-
bate contra Dilma Rousseff,
obtendo 43,7% das intenções
de voto, ante 37,8% da adver-
sária. Nesse cenário, votos
brancos e nulos somam
12,4%, e não sabem ou não
responderam à pesquisa 6,1%.

Se o embate no segundo
turno fosse disputado entre
Dilma e Aécio, a candidata do

Avaliações
A avaliação do governo Dilma foi considerada positiva para
33,1% dos entrevistados, contra 28,8% que o consideram

negativo. A aprovação do desempenho pessoal da
presidenta ficou em 47,4% - exatamente o mesmo

percentual que o desaprova. Para 6,8% dos entrevistados, o
governo Dilma é avaliado como ótimo; 26,3% como bom;

37,4% como regular; e 11,8% como ruim; e 17% avaliam o
governo dela como péssimo.

Para a pesquisa da CNT foram entrevistadas 2.002 pessoas
em 137 municípios localizados em 24 unidades da

Federação, de 21 a 24 de agosto. A margem de erro é 2,2
pontos percentuais, para cima ou para baixo, e o nível de

confiança é 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal
Superior Eleitoral com o número BR400/2014.

presidente Dilma Rousseff
vetou integralmente o pro-
jeto de lei aprovado no

início do mês pelo Senado que
definia critérios para criação,
emancipação e fusão de mu-
nicípios. A decisão foi publica-
da na edição de ontem do “Di-
ário Oficial da União”.

A proposta havia sido ela-
borada após Dilma vetar inte-
gralmente, no ano passado, 
uma proposta semelhante,
sob o argumento de que au-
mentaria as despesas públi-
cas. Diante da ameaça de der-
rubada do veto pelo Congres-
so Nacional, a base aliada no
Senado elaborou um novo tex-
to, em acordo com o governo
federal, tornando mais rigoro-
sos os critérios para a eman-
cipação de municípios.

Na justificativa do veto, di-
rigida ao presidente do
Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), a chefe do Executi-
vo federal afirmou ter consul-
tado o Ministério da Fazenda
sobre os possíveis efeitos da

PT obteria 43% dos votos, e o
tucano 33,3%. Brancos e nu-
los somariam 16,7%; não sa-
bem ou não querem responder,
7%. Em um embate entre Ma-
rina Silva e Aécio, em um even-
tual segundo turno, Marina se-
ria eleita presidente com
48,9% das intenções de votos,
enquanto Aécio teria 25,2%.
Brancos e nulos somariam
17,2%; não souberam ou não
quiseram responder, 8,7%.

Com relação aos demais
candidatos, Pastor Everaldo
(PSC) obteve 1,3% das inten-
ções de votos no primeiro tur-
no; Eduardo Jorge (PV) obte-
ve 0,4%; Luciana Genro 0,3%;
e Levy Fidelix (PRTB) 0,2%. Zé

Maria (PSTU), Eymael (PSDC)
e Rui Costa Pimenta (PCO) ob-
tiveram 0,1% cada; e Mauro
Iasi (PCB) 0%. Votos nulos ou
brancos somam 8,7%. Não
sabem ou não responderam
10,4% dos pesquisados.

Em pesquisa espontânea,
quando se pergunta a inten-
ção de voto do eleitor sem
mostrar a lista com os nomes
dos candidatos, Dilma tem
26,4% das intenções de votos
no primeiro turno; Marina che-
ga a 18,6% e Aécio tem 11,3%.
Os demais candidatos ficaram
com menos de 0,5% dos vo-
tos. Brancos e nulos somari-
am 9,5%; não souberam ou
não quiseram responder, 32,9%.

SEGUNDA VEZ   MEDIDA FOI JUSTIFICADA COM CONSULTA AO MINISTÉRIO DA FAZENDA

Dilma veta novas regras
para criação de municípios

nova legislação. De acordo com
Dilma, a pasta apontou que,
embora negociada entre o go-
verno e os parlamentares, o
texto aprovado pelos congres-
sistas ainda mantinha o risco
de a União ter de assumir os
custos dos novos municípios.

“Ouvido, o Ministério da Fa-
zenda se manifestou pelo veto

DÍVIDAS

Maioria
volta a ficar

inadimplente

Determinações

ao projeto de lei complementar
pelas seguintes razões: embo-
ra se reconheça o esforço de
construção de um texto mais
criterioso, a proposta não afas-
ta o problema da responsabili-
dade fiscal na federação. De-
preende-se que haverá aumen-
to de despesas com as novas
estruturas municipais sem que

O texto enviado pelo
Congresso Nacional ao
Palácio do Planalto no
início do mês previa a
exigência de 20 mil

habitantes para a criação
de municípios nas regiões
Sul e Sudeste, 12 mil, no

Nordeste, e 6 mil, no
Centro-Oeste e Norte. A
expectativa era de que

fossem criados 200 novos
municípios nos próximos

cinco anos com
as novas regras.

A maioria das pessoas que
consegue limpar o nome volta
a ficar inadimplente em até

um ano após se livrarem das
dívidas. É o que aponta a
pesquisa divulgada ontem

pelo Boa Vista SCPC (Serviço
Central de Proteção ao

Crédito). De acordo com os
dados, isso acontece com 6

em cada 10 pessoas, ou
59,2%. Já a proporção de

consumidores que voltam à
inadimplência em um prazo

menor, de três meses seguin-
tes ao pagamento das dívi-
das, é menor: 35,3%. Isso

representa um aumento em
relação ao ano passado. Em
junho de 2013, a proporção

era de 33,2%.
Também houve aumento

na proporção de pessoas que
voltam a ter dívida vencida
em 12 meses em relação a
junho de 2013, quando a

parcela era de 57,2% (contra
os 59,2% deste ano).

haja a correspondente geração
de novas receitas”, informou a
presidente.

Com a decisão, o veto da
presidente deverá ser ana-
lisado pelo Congresso em
sessão conjunta da Câmara
e do Senado. Os parlamen-
tares poderão manter o veto
ou derrubá-lo.

A
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m especialista senegalês
da OMS (Organização
Mundial da Saúde) infec-

tado pelo vírus ebola foi inter-
nado ontem em um hospital de
Hamburgo, norte da Alema-

Capes EUA I
A Capes (Coordenação

de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior)
regulamentou, em portaria
publicada ontem no Diário
Oficial de União, o valor da
mensalidade da bolsa de
mestrado profissional nos
Estados Unidos para o
Programa Ciência sem
Fronteiras. O bolsista
receberá US$ 1,3 mil
mensalmente.
A Capes regulamentou
também os valores dos
auxílios pagos. O valor do
auxílio-instalação foi
regulamentado em
US$ 1,3 mil, pago em
parcela única, e em US$
200 por dependente.

Capes EUA II
O auxílio-deslocamento

para aquisição de
passagens aéreas tem o
valor de US$ 1.604 para a
ida do bolsista e igual valor
para apenas um
dependente. Os valores e
condições para a volta são
os mesmos. No caso das
cidades americanas
consideradas de alto
custo, pode ser pago um
auxílio de manutenção de
US$ 400 por mês.

FMI I
A diretora-geral do FMI

(Fundo Monetário
Internacional), Christine
Lagarde, indicou ontem
que não pretende se
afastar do órgão após ter
sido indiciada por
“negligência” devido a
investigações sobre uma
polêmica indenização paga
pelo Estado francês
a um empresário. Na
época do pagamento de
403 milhões de euros
(cerca de R$ 1,2 bilhão),
em 2008, Lagarde era
ministra da Economia.

FMI II
“Volto para Washington

já nesta tarde [ontem]”,
declarou a ex-ministra na
França, indicando que
permanece na chefia do
FMI. Na terça-feira, ela
havia sido interrogada pela
quarta vez, durante mais
de 15 horas, por
juízes da Corte de Justiça
da República francesa,
instância que investiga
fatos cometidos por
membros do governo
durante o exercício de
suas funções.

Cientistas da Escócia cri-
aram, pela primeira vez, um
órgão a partir do zero den-
tro de um animal. Um timo -
parte importante do sistema
imunológico - de camundon-
go foi gerado artificialmente
dentro de uma cobaia.

Os cientistas afirmaram que o
resultado obtido foi promissor,
mas ainda não há data para o iní-
cio da experiência em humanos.

PESQUISA

Cientistas criam 1º órgão artificial dentro de animal
O timo é uma glândula linfá-

tica localizada próximo ao cora-
ção onde crescem importantes
componentes do sistema imu-
nológico, os chamados linfócitos
T, que combatem infecções.

Para conduzir a pesquisa,
cientistas do Centro Conselho
de Pesquisa Médica para Me-
dicina Regenerativa da Uni-
versidade de Edimburgo co-
lheram células de um em-

brião de um camundongo.
Essas células foram gene-

ticamente “reprogramadas”
e começaram a se transfor-
mar em um tipo de célula pre-
sente no timo.

Os cientistas, então, mistu-
raram essas células com outras
e as inseriram dentro de um
camundongo. Uma vez dentro
da cobaia, esse grupo de célu-
las se desenvolveu e formou um

timo totalmente funcional.
O resultado é similar ao ob-

tido no ano passado, quando
cérebros criados em laborató-
rio atingiram o mesmo nível de
desenvolvimento do que um
feto de nove semanas. O timo
é um órgão relativamente sim-
ples e, nos experimentos con-
duzidos pelos cientistas, man-
teve todas as suas funcionali-
dades normais.

COM EBOLA   EPIDEMIOLOGISTA SENEGALÊS FOI CONTAMINADO EM SERRA LEOA

Especialista da OMS é
internado na Alemanha

Militantes do grupo Estado
Islâmico executaram solda-
dos do Exército sírio e fize-

ram outros reféns após terem
capturado uma base aérea no

nordeste da Síria durante o
fim de semana, mostraram

imagens publicadas na
internet por apoiadores do

grupo ontem. O Estado
Islâmico, uma dissidência da

Al Qaeda, invadiu a base
aérea de Taqba, perto da

cidade de Raqqa, no domin-
go, após dias de confrontos
com o Exército, nos quais

mais de 500 pessoas morre-
ram, de acordo com o grupo
de monitoramento Observa-
tório Sírio de Direitos Huma-
nos. Taqba era o posto avan-

çado do Exército sírio em
uma área controlada por

militantes, que assumiram o
controle de grandes áreas da

Síria e do Iraque.

nha, e será o primeiro pacien-
te tratado pela doença no país.

O epidemiologista da OMS
foi contaminado em Serra
Leoa pelo vírus que provoca
febres hemorrágicas, segun-

do a organização. O paciente
ficará internado no hospital
UKE (universitário de Hambur-
go-Eppendorf).

O UKE é especializado no tra-
tamento de doenças altamente
contagiosas. No fim de julho, a
OMS já havia solicitado a inter-
nação no local de um de seus
colaboradores, mas o médico
contaminado morreu antes da
viagem para a Alemanha.

O vírus ebola, que afeta
Libéria, Guiné, Serra Leoa e,
em menor medida, a Nigé-
ria, provocou mais de mil
mor tes desde o início da
epidemia em março.

Um britânico que vive em
Serra Leoa, contaminado pelo
vírus Ebola, foi hospitalizado no
domingo em Londres.

 Pessoa em roupa especial é vista em
ambulância na entrada do hospital na
Alemanha, ontem

GEORG WENDT/AP
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Uma greve geral convocada
para hoje por diversos líderes
sindicais da Argentina deve pre-
judicar a operação de voos na-
cionais e internacionais no
país, informaram sindicalistas.

“Os voos serão afetados
porque os trabalhadores aero-
portuários vão parar”, infor-
mou, por sua vez, a assesso-
ria de imprensa da CTA, em
Buenos Aires. A expectativa,
disse Gatica, é que voos inter-
nacionais “tenham atrasos ou
sejam reprogramados” como
ocorreu na última greve, reali-
zada em abril deste ano.

A assessoria de imprensa
da CTA, liderada pelo sindica-

CRISE

Greve geral promete paralisar voos hoje na Argentina
lista Hugo Yaski, afirmou, no
entanto, que alguns sindicatos
ligados à entidade, como o dos
professores, não vão aderir à
greve desta vez.

Além da CTA, setores da Cen-
tral Geral dos Trabalhadores
(CGT) – também definida como
“linha opositora” – suspenderão
atividades durante 24 horas.

A expectativa é que maqui-
nistas de trens, motoristas de
caminhão de lixo, de carros
fortes, além de bancários, fun-
cionários do Judiciário, médi-
cos do setor público e do se-
tor privado e portuários não
trabalhem nesta quinta.

A AFA (Associação de Fute-

bol Argentino) decidiu, nesta
terça, suspender os jogos que
estavam marcados para a
quinta-feira, já que os funcioná-
rios que trabalham nos estádi-
os também informaram que
vão aderir à paralisação, de
acordo com a imprensa local.

Em um comunicado, a CTA
informou que iniciará manifes-
tações “durante 36 horas” a
partir desta quarta, o que in-
cluiria bloqueio de avenidas e
estradas por parte dos movi-
mentos sociais ligados a esta
central sindical.

 Greve geral
convocada para
hoje afetar voos na
Argentina

BBC BRASIL
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ete bancos de Cascavel
foram condenados pela
Justiça Federal a pagar um

total de R$ 350 mil a título de
indenização por danos morais.
A decisão é de primeira instân-
cia e ainda cabe recurso.

O Procon ajuizou a ação ci-
vil pública em 2012, com pedi-
do de multa de R$ 3 milhões,
contra os bancos do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Bra-
desco, Santander, Unibanco,
HSBC e Itaú. Na sentença, a
Justiça reduziu o valor para R$

FILAS

Demissões
refletem no
atendimento

ao público
Somente em 2014, 4

mil funcionários foram
demitidos das agências

bancárias de todo o País.
Considerando Cascavel e

região, de janeiro até
agosto, o número é de 65

demissões.
De acordo com o Sindi-

cato dos Bancários de
Cascavel e Região, Gladir
Bastos, essa realidade

interfere no atendimento
dos bancos. “Apesar do

lucro que obtêm, ao invés
de contratarem funcionári-

os estão demitindo e
ignorando o público”,

denuncia.
As demissões e a alta

rotatividade nas agências
têm reduzido os salários. “A
média dos salários daque-
les que são demitidos é
muito maior do que dos
profissionais que entram

hoje”, explica Bastos.
Sobre o pagamento

pela contratação, ele
complementa que a co-
brança de tarifas por

partes dos usuários dos
serviços bancários já

suprem de uma a duas
folhas de pagamento.

A ação civil pública
ajuizada em 2012 é resul-

tado de cobrança do
sindicato. “Recebíamos
inúmeras denúncias e,

como não havia mudança
das instituições, pedimos
ao Procon que tomasse
providência”, ressalta o
presidente do sindicato.
Neste ano, três manifes-

tações públicas já foram
realizadas na cidade como

protesto ao número de
demissões e melhorias no

atendimento.
(Romulo Grigoli)

enquete

“Já tive que esperar 50 minutos.
Procurei o Procon e busquei ajuda
de um advogado para
entrar com uma ação. Tem que
haver penalização e reclamação
de mais pessoas”
Sinezio Siroti, cinegrafista

“Antes ficávamos um tempo
maior nas filas. Alguns bancos
estão respeitando
mais o horário. Apesar de não
utilizar muito os serviços, não
tenho reclamações”
Fátima Godoi, zeladora

“De vez em quando encontramos
filas, mas o atendimento está
mais rápido. Os bancos também
estão repassando mais
informações para os clientes,
tanto nos caixas eletrônicos como
nas agências”
Marlene Souza, zeladora

BANCOS   PROCON MOVEU AÇÃO CONTRA 7 INSTITUIÇÕES; PRAZO PARA ADEQUAÇÃO É DE 90 DIAS

Indenização por danos morais
pode passar de R$ 350 mil

CONSUMIDOR

Multa é
revertida
a fundo

De acordo com o diretor
do Procon de Cascavel,

Welton de Farias Fogaça,
independente de ações por

parte da Justiça, a prática de
penalidades também ocorre
frequentemente pelo órgão.
“Se comprovada irregularida-
de pela população, a multa é
aplicada e dependendo do

cálculo o valor pode chegar a
R$ 80 mil”.

Ele explica que toda e
qualquer adequação deve ter
efeito imediato, a fim de se

evitarem multas. “Entretanto,
podem ser eventualmente

suspensas por meio de
liminar, já que ainda cabe

recurso”, completa.
Os valores da penalidade

são revertidos ao fundo
municipal do consumidor.

“Devem ser gastos exclusiva-
mente nas ações relaciona-

das ao desenvolvimento e na
defesa dos direitos dos

consumidores”, acrescenta
Fogaça. (Romulo Grigoli)

50 mil por banco condenado.
As instituições também fo-

ram condenadas a cumprirem
leis municipais. Uma delas tra-
ta da instalação do sistema de
senhas para atendimento e o
respeito ao tempo máximo na
fila de espera: 20 minutos em
dias comuns e 30 minutos nas
segundas-feiras e após os feri-
ados. Elas têm 90 dias para
se adequarem, sob risco de
multa diária de R$ 500. O pra-
zo termina mês que vem.

Outra exigência diz respei-

to à indicação de horário de
entrada e de saída dos clien-
tes e afixação de placas que
informem a quantidade de fun-
cionários e atendentes.

A sentença inclui as agênci-
as desses bancos em 18 mu-
nicípios da região de Cascavel.

ADEQUAÇÃO
O gerente geral da Caixa

Econômica de Cascavel disse
que a empresa tem procura-
do cumprir todas as adequa-
ções exigidas pelo Procon, prin-
cipalmente em relação ao

S atendimento ao público. “Ape-
nas na Agência Centro, temos
dez funcionários nos caixas e
trabalhamos com uma escala
conforme a demanda de clien-
tes. Se há um público maior,
atendemos com a equipe
completa a fim de garantir que
o tempo máximo de espera
seja cumprido”, afirma Reni
Hoffmann. (Romulo Grigoli)

Divulgação de telefones para os clientes é uma das exigências do Procon

LORENA MANARIN

PARQUE PAULO GORSKI
O prefeito Edgar Bueno visitou ontem as obras de ampliação do Parque Paulo Gorski e o

Centro Ambiental Suely Marcondes de Moura Festugato. O investimento nas obras é de
aproximadamente R$ 1 milhão, boa parte no Parque Paulo Goski com recursos de uma
emenda do deputado federal Alfredo Kaefer (PSDB).

SE
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Prefeitura de Cascavel
enviou ontem para a Cai-
xa Econômica Federal

uma lista com mais 1.340 mo-
radores que foram prejudica-
dos pelas enchentes ocorridas
em junho. Elas se somam às
mais de 7 mil que já haviam
sido informadas com direito a
antecipar parte do FGTS (Fun-
do de Garantia por Tempo de
Serviço). O benefício começou
a ser sacado na segunda-feira
desta semana.

Um novo cronograma de
pagamento vai atender os últi-
mos beneficiários.

“Esses nomes ainda esta-
vam em processo de análise.
Como vamos até o local danifi-
cado, o processo é demorado.
Encaminhamos os nomes que

SALDO DE FGTS   MÉDIA DE 800 PESSOAS É ATENDIDA DIARIAMENTE NA CAIXA ECONÔMICA

Prefeitura inclui mais 1.340 nomes
já estavam aprovados para a
Caixa Econômica Federal realizar
o pagamento. Acredito que de-
vem ser reservados mais dois
dias para que todos tenham
acesso aos recursos”, explica o
secretário de Ação Comunitária,
José Carlos da Costa.

O pagamento é realizado
apenas na agência central da
Caixa Econômica, na Avenida
Brasil, 6.266, Centro. O horá-
rio de atendimento foi prolon-
gado, das 8h às 16h. “Atende-
mos em média 800 pessoas
por dia. Hoje [ontem] a fila deu
a volta na quadra. São distri-
buídas senhas, com as quais
o cliente volta à agência para
ser atendido com horário mar-
cado”, conta o gerente da Cai-
xa, Alfredo José Fischer.

Por conta do grande fluxo
de pessoas todas as ma-
nhãs, é solicitado reforço po-
licial. “A maioria das pesso-
as vem à agência logo cedo,
então a movimentação é
grande. Para não haver pro-

blemas, chamamos reforço
policial todos os dias, afinal,
apenas a presença dos poli-
ciais já inibe qualquer princí-
pio de tumulto”, diz Alfredo.

ACESSO
O motorista Lourival Fernan-

do deixou para ir à agência uma
hora depois da abertura da
agência. “Como no primeiro dia
havia muita fila, resolvi vir mais
tarde e não tive dificuldade
para ser atendido”, relata. (La-
rissa Ludwig e Romulo Grigoli)

RURAL

Declaração do
ITR 2014 pode

ser feita no
Sindicato Rural

O presidente do Sindicato
Rural Patronal de Cascavel,

Paulo Orso, informa aos
produtores que o Departa-

mento Fundiário da entidade
está fazendo a declaração do
ITR (Imposto Territorial Rural)
2014. O prazo de entrega se

estenderá até 30
de setembro.

Para fazer a declaração,
basta que o produtor apre-
sente os documentos dos
imóveis ou a declaração do

ano anterior.
Toda pessoa que tem

título de terra em área rural
precisa fazer a declaração,
mas só paga imposto quem

tem áreas acima de 30
hectares. Quem deixar de

fazer a declaração não pode-
rá tirar certidão negativa de
débitos, que é o documento
exigido para financiamentos
agrícolas, e registro de com-

pra ou venda da propriedade.
Além disso, terá de pagar

multa de 1% ao mês sobre o
imposto devido.

A declaração deve ser feita
por meio do programa gera-
dor da declaração do ITR,

relativo ao exercício de 2014,
que está disponível no site da

Receita Federal
(receita.fazenda.gov.br).
Mais informações podem

ser obtidas pelo telefone
3225-3437 e pelo e-mail

falecom@sindicatorural.com.

Ainda dá tempo de se ins-
crever e participar da seleção
para bolsas de estudo do mai-
or programa de inclusão edu-
cacional do país. Neste se-
mestre em todo o Paraná es-
tão sendo disponibilizadas
mais de 19 mil bolsas de es-
tudo parciais (50%) em facul-
dades e escolas técnicas par-
ceiras. Cascavel é uma das ci-
dades contempladas com o
programa e as vagas disponí-
veis são para graduação e
pós-graduação (presencial e
EAD). As bolsas ofertadas são
resultado da parceria firmada
com instituições de ensino e
escolas técnicas da cidade.

O candidato que não tem
condições de arcar com
100% da mensalidade e
está há pelo menos seis
meses fora do cenário edu-
cacional, no caso da gradu-

BOLSAS DE ESTUDO

Educa Mais Brasil permanece
com inscrições abertas

ação, pode concorrer às va-
gas. “O Educa Mais Brasil é
uma impor tante alternativa
para estudantes que não te-
riam perspectiva de ingres-
sar no ensino superior de
qualidade sem esse benefí-
cio”, afirma Andréia Torres,
Diretora de Expansão e Re-
lacionamento do programa.

A inscrição é gratuita e rea-
lizada exclusivamente através
do site: www.educamaisbrasil.
com.br, onde serão encontra-
das as opções de cursos e as
instituições disponíveis para
localidade desejada.

Mais informações podem
ser encontradas tanto na pá-
gina oficial do programa
quanto através da central de
atendimento: capitais e regi-
ões metropolitanas 4007-
2020, demais localidades
0800 724 7202.

Fila na manhã de ontem
deu a volta na quadra

A

AÍLTON SANTOS

O Dia do Psicólogo, celebrado ontem, 27 de agosto, foi
comemorado com gincana na Universidade Paranaense –

Unipar, Unidade de Cascavel. Além de marcar a data, o intuito
foi integrar períodos e professores e treinar habilidades de como

conduzir um grupo. O evento foi organizado pela turma do 5º
ano, com a orientação da professora Sandra Pierozan.

Entre as provas somaram pontos à gincana: gripo de guerra
com coreografia, imitação de docentes, doação de alimentos,
entre outras atividades. Teve troféu abacaxi para a equipe que

menos pontuou e uma cesta de chocolates
 para os vencedores, equipe laranja.

Outra etapa foi o feedback dos alunos e reflexão sobre o que
realizam na graduação que é capaz de deixar uma memória e
quais as características que precisam ter para se destacar no

mercado de trabalho, mesmo sobrando vagas.
Segundo o acadêmico Jeferson de Sousa, 1º ano, na vida é

importante deixar marcas e o homem tem a possibilidade de
escolher o que deixar. “Quando experimentamos boas relações
nunca estamos sós. É preciso silenciar o meu eu para ouvir o

outro, pois relacionar-se é olhar para
o outro, tocar, sentir o outro”.

Em sua fala, a professora afirmou que Psicologia é permitir
encantar-se com a história, significado e verdade do outro.

Também propôs reflexão sobre texto de Dulce Critelli - a verdade,
a opinião e o exemplo: “Não estou com

a verdade, eu sei a qual me preenche”.

Gincana e palestra
marcam o Dia do Psicólogo

Cristina Schlosser
Assessoria de Imprensa

Professora
Sandra conduz
atividades
comemorativas
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CantinhodaBoca

Entre escutar os pecados do Carlão e
comprar o convite da Boca Maldita, Padre
Sandro optou pelo mais fácil. Fiquem
tranquilos, não irá na noite falar do pecado
de ninguém!

Bom-dia!
Hoje é o Dia da Avicultura e o Dia do Bancário. Acho que um

jeito de comemorar é comprando um frango, assá-lo e convidar
um bancário para comer!

Na política
Várias vezes me perguntam na
rua e agora vou ver se consigo
esclarecer: o Eduardo Sciarra
não é candidato à reeleição,
mas o Alfredo Kaefer é.
Entendeu?!!

No debate
Curioso foi ver no debate a
presidente que nas últimas
considerações, acreditem ou
não, nenhum dos candidatos
pediu o voto dos brasileiros.
Devem estar todos eleitos!

Das candidatas...
... a presidente, me chamou muito a atenção a gargantilha da

candidata do Psol, de muito bom gosto e ganhou das usadas por
Dilma e Marina, disparado.

No mais, nada mais chamou muito a atenção!

Só risos
Um fazendeiro chega à porteira do vizinho e pergunta se ele está.
A filha mais nova diz que não, mas poderia resolver qualquer
coisa na ausência do pai, pois sabia todos os preços dos
reprodutores da fazenda. O fazendeiro diz que não está
procurando reprodutores, e está ali porque o filho do vizinho
tinha saído com sua filha. Aí a menina diz, com toda educação:
- Bom aí é só com o pai mesmo, o preço
do meu irmão eu não sei, não!

Sobre quem...
...ganhou no debate,
sinceramente, acho que o
grande vencedor foi aquele
cidadão, que resolveu dormir
cedo!!

Do candidato...
... do PV, todos acharam que
ele foi muito bem quando não
respondeu à pergunta feita a
ele e disse que concordava com
a Dilma. Usou quatro segundos
e gerou comentários de
minutos pelo Brasil afora!!

As faltas...
... com a verdade de Requião farão com que Beto Richa ganhe
para governador ainda no primeiro turno. É só a gente querer e
cravar sem medo de errar o número 45 na urna no dia 5 de
outubro!

O bandido...
... mata uma pessoa de bem na
rua, a família enterra e segue a
vida. Um bandido mata outro
bandido dentro da
penitenciária, o Estado tem que
indenizar a família do morto.
Alguma coisa está errada!!

Uma coisa...
... é certa. Nada é bastante
para quem considera pouco o
suficiente!

Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna é que a cada
debate a gente percebe que
todos, sem exceção, têm as
soluções para os nossos
problemas, mas depois de
eleitos...!

Encerrando
A feiura está nos olhos de
quem não bebeu!!

Saiba que...
... sempre primeiro vem a
chuva, depois é que vem o
arco-íris. Se acostume, a ordem
é sempre essa!

Como é bom ter uma foto para se recordar dos colegas no  futuro, né?

Hoje não...
... esquecerei de mandar um
grande abraço à amiga
Graciosa Wiggers pela
passagem de seu aniversário.
Desejo saúde, felicidade e paz,
pois sei que o restante ela faz!

Cartucho histórico
Em 28 de agosto de 1941
entrava no ar o primeiro
programa noticioso do rádio
brasileiro, o Repórter Esso!

Universidade de Dubai

DIVULGAÇÃO

9ª Promotoria de Justiça
de Cascavel deu início on-
tem a um simpósio de Di-

reito Sanitário no Tribunal de
Júri, no Fórum de Cascavel.
Acadêmicos de Direito e Medi-
cina e profissionais da área ju-
rídica participaram dos deba-
tes do evento que inclui uma
série de assuntos, todos volta-
dos à saúde primária.

Para o promotor Ângelo Fer-
reira, a atenção em saúde pri-
mária envolve não apenas o
atendimento inicial, mas a
manutenção dos cuidados. “A
consulta médica é apenas
uma das partes e não a mais
importante. É necessário ras-
treamento dos pacientes em
uma área identificada e isso
parte pelo preenchimento de
uma série de dados que não
é feita por um médico, mas
pela equipe de saúde”.

O simpósio tem como foco

DIREITO SANITÁRIO   VINDA DE ESTRANGEIROS INCLUI DEBATE EM SIMPÓSIO NO FÓRUM

Promotor quer atenção à saúde primária
central a formação das equipes
sanitárias, treinamentos e
apresentação à sociedade.
“Enquanto não houver equipes
completas e permanentemen-
te treinadas, não adiantará
apenas o trabalho médico. É
preciso qualificação de enfer-
meiros, psicólogos, assistentes
sociais entre outros profissio-
nais”, avalia o promotor.

MAIS MÉDICOS
O primeiro tema do simpó-

sio foi a vinda de médicos es-
trangeiros ao Brasil. Por meio

do programa Mais Médicos
832 profissionais estão no
País. Na área de abrangência
da 10ª Regional de Saúde são
42 médicos, dez em Cascavel.

Segundo o promotor, o
programa é visto como uma
contribuição, mas ainda não
permite dizer se realmente é
bom para a cidade.

Um dos pontos positivos, apon-
ta Ângelo Ferreira, é que as equi-
pes de saúde da família estão
sendo montadas com ajuda dos
estrangeiros. (Romulo Grigoli)

Experiência
Natural do Haiti, o médico generalista Patrick Sylvaine veio a
Cascavel e atende na UBS do Bairro Parque Verde. Ele foi

convidado a participar do simpósio e compartilhou um pouco
da experiência no Brasil. “Estou há pouco mais de três

meses aqui. Eu me esforço para aplicar meus
conhecimentos e prestar um bom atendimento para que a

população fique satisfeita”

A

Quatro cidades do Paraná
estão entre as 15 que têm me-
lhor saneamento do País. Uma
delas é Cascavel. Maringá ocu-
pa o segundo lugar geral no
Ranking Saneamento nas 100
Maiores Cidades.

INVESTIMENTOS

Cascavel na lista dos
melhores em
saneamento

Divulgado ontem pelo Ins-
tituto Trata Brasil, o levanta-
mento utilizou os dados mais
recentes do Snis (Sistema
Nacional de Informações so-
bre Saneamento), com ano-
base de 2012. Curitiba tam-
bém aparece em destaque,
na primeira colocação entre
todas as capitais.

Ainda estão em posição pri-
vilegiada no cenário nacional
as cidades de Ponta Grossa,
que aparece em 11º lugar, Lon-
drina (13ª posição), Cascavel
(27ª), Foz do Iguaçu (40ª) e São
José dos Pinhais (61ª posição).
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construção da Escola
Municipal Professor Ade-
mir Correa Barbosa, no

Bairro Santos Dumont, em
Cascavel, teve início em feve-
reiro deste ano. Agora, as
obras entram na segunda
fase. Serão gastos R$ 3.306.
976,89 com a estrutura pré-
fabricada de concreto armado,
incluindo fundações, vigas, pi-
lares, lajes, escadas, rampas,
coberturas e fechamentos la-
terais. A empresa responsável
por essa etapa é a B.P. Pré-
Moldados e Construtora Ltda.

Já foram feitos a terraple-

ADEMIR CORREA   HÁ DOIS ANOS OS ALUNOS DA ESCOLA ESTUDAM IMPROVISADAMENTE NA ESTRUTURA DA UNIVEL

Segunda etapa custará mais de R$ 3 mi
nagem e o muro de arrimo, em
um custo de R$ 636.141,63.

A nova escola deve custar
R$ 6 milhões. A escola terá ca-
pacidade para atender 750 cri-
anças em tempo integral. A
área construída será de
6.322,54 m². A previsão é de
que o prédio seja entregue
apenas no segundo semestre
do ano que vem.

Desde 2012 os alunos da
Escola Ademir Correa estu-
dam em salas alugadas na
Univel (Faculdade de Ciências
Sociais Aplicadas de Casca-
vel). (Larissa Ludwig)

Infraestrutura
O projeto prevê dez salas de aula, quatro salas de pré-

escola com banheiros anexos, 12 laboratórios de
contraturno, reforço escolar, sala multifuncional,

biblioteca com salas de leitura, auditório com 213
lugares, área administrativa, cozinha, refeitório para 360
crianças, área de serviço, banheiros infantis, adultos e

adaptados, ginásio com vestiários e depósito de material
esportivo, estacionamento coberto para 21 carros e

nove motos, além de bicicletário, playground
com grama sintética.

A

Terceira etapa
Na terceira etapa da obra, serão executados os serviços de

revestimentos de piso, teto e paredes, instalação de
esquadrias metálicas e de madeira, construção de muros e

grades de fechamento, caixa de água externa e parque
infantil. Instalação dos sistemas: sanitário, pluvial, gás
combustível, incêndio e elétrico. Para a etapa final está

previsto o valor de R$ 3.204.240,07. (LL)

Muro de contenção
está pronto

LORENA MANARIN
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Por Rose Bracht

Armindo dos Santos Moreira
Bernadete Antunes Bernart
Cleber Augusto Concolatto
Marizete Pegoraro Beuchlt

Sidney Mendonça Leite
Vitalino Maffioletti

Vanderli Diniz
Edson Luiz Chiamenti

Denise Sloboda
Adriano Luis Sandri
Jorge Fonseca Leal
Ana Francieli Verza

Jocimar da Silva Pedroso
Catarina Mendes

Paulo Henrique Lima
Josué Menezes

Roda vivaRoda vivaRoda vivaRoda vivaRoda viva
     O John Bar figura no roteiro
de bons programas para esta

quinta-feira. A casa terá como
atração o show da dupla

Adrian & Adriel.

     Bodas de Prata: festejando
25 anos de casados, Emiliano e

Maria Aparecida Magalhães
recebem familiares
hoje para um jantar.

      Em temporada de férias,
Dário e Marlene Coimbra circulam
pela Bahia com os filhos Rogério,

Bernardo e Franciele.

Prato cheioPrato cheioPrato cheioPrato cheioPrato cheio
Boa pedida para os bons de

garfo: o cardápio do Restaurante
Doce Tempero inclui nesta quinta-

feira a suculenta
dobradinha à moda da casa.

O restaurante
está instalado na Rua Paraná,
2.447, telefone 3038-0397.

Big MacBig MacBig MacBig MacBig Mac
Certamente será alcançada a

meta de 18.600 tíquetes vendidos
na edição deste ano do McDia

Feliz, campanha coordenada pelo
Instituto Ronald McDonald e que
beneficia instituições que tratam

de crianças e adolescentes
com câncer.

A Uopeccan, que terá direito à
renda, está vendendo pelos

telefones (45) 2101-7002 e 2101-
7047 os tíquetes que dão direito a
um apreciado sanduíche Big Mac e

que podem ser
 retirados neste sábado.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
A moçada que circular esta noite

pelo Ministterio Club vai curtir a
festa Clube da Quinta

 ao som de pagode.
O Grupo Fora de Si foi convocado
pela casa para animar a galera.

Sertanejo TopSertanejo TopSertanejo TopSertanejo TopSertanejo Top
Atração em dose tripla está

programa para agitar a noitada que
o Yankee Bar realiza
 nesta quinta-feira.

Vão desfilar pelo palco o cantor
Jean Moraes e as duplas Luiz

Fernando & Felipe
e Everton & Alex.

“Se fracassar, ao menos que fracasse ousando grandes feitos,
de modo que a sua postura não seja nunca a dessas almas frias e

tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota”
Theodore Roosevelt

Em destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaque
Merece registro o espetáculo

protagonizado pelas alunas de
Ballet da Associação Atlética

Comercial durante um workshop
realizado no último domingo.
Mais de 240 bailarinas do baby

class à turma adulta, orientadas
pelas instrutoras Lisandra e Camila,

subiram ao palco para dar uma
amostra aos pais e amigos de seu

aprendizado em sala de aula.
Com toda a graciosidade e beleza

do balé, das barras, pontas e muita
delicadeza nos movimentos, as

alunas emocionaram quem marcou
presença no evento.

A beleza de Angela
Massucato captada
pela lente de Vera
e Grasi Possa

Evaristo Stadile Neto,
Sinclair, Ivanilde e
Terezinha Tibola com Adão
Antunes, em evento social

ARIVONIL POLICARPO

Em noite de festa,
Fabio Turmina e Julia
Carraro, em flash de
Arivonil Policarpo

VINICIUS BRACHT

Curtindo encontro de
amigas, Gisele Raizer
e Tatiara Melo
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(45) 3328-2509

CINE I

CINE II

www.cinewestside.com.br

SALA 1
As Tartarugas Ninja/3D/ Dub.
Quinta à Quarta  - 14:40 / 17h /

19:10

As Tartarugas Ninja/3D/Leg.
Quinta à Quarta -  21:20

SALA 3
Os Mercenários 3 / Dublado
Quinta à Quarta - 14h / 16:30 /

19h / 21:30

SALA 04
Deus não esta  Morto /Dublado
 Quinta à Quarta - 14:20 / 16:40 /

19h / 21:20

As Tartarugas Ninja
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 14h15, 16h15,

19h15 e 21h15

Os Mercenários 3
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Terça e Quarta
às 14h, 16h30, 19h e

21h30
Segunda às 14h e 16h30

 O Sesc de Cascavel divulgou a
programação da 33ª Semana
Literária e Feira do Livro, que
ocorrerá de 15 a 19 de setembro,
nos períodos manhã, tarde e
noite. Além de Cascavel, outras
20 cidades do Estado vão sediar
simultaneamente o evento.

O tema abordado na 33ª
edição da Semana Literária será a
relação entre literatura e
violência, justificando a escolha
de Rubem Fonseca como
homenageado, autor tão
conhecido por registrar em seus
livros manifestações de violência,
crimes e tragédias nas cidades.

“Serão seis dias em que
leitores e autores se tornam
ainda mais próximos e a literatura
ganhará o centro do palco”,
destaca a técnica de atividades
culturais da unidade
cascavelense Lysiane Baldo.

A programação inclui mesas-
redondas, palestras, feiras de livros,
sessões de autógrafo, oficinas,
exposições, contações de histórias
e apresentações artísticas. “Todas
as atividades serão desenvolvidas
no Sesc”, diz Lysiane.

Para a abertura, 15 de
setembro, a partir das 19h45, a
Cia. Agregados, de Cascavel, fará
uma per formance especial, e terá
ainda, às 20h, uma mesa-redonda
com o tema “A Violência por
Escrito” e também a inauguração
da exposição “A Fotografia e a
Representação da Violência”, do
curitibano Tom Lisboa.

Na terça-feira, dia 16, a par tir
das 9h15, iniciam as atividades
programadas. “Durante todo o
evento, as atrações marcadas
para os períodos da manhã e
tarde serão destinadas ao
público infantil e juvenil, já à
noite a programação será toda
para os adultos”, esclarece
Lysiane. (Stela Giordani)

As atividades marcadas para terça e quarta-feira, dias
16 e 17 de setembro, serão dedicadas especialmente
para crianças de quatro anos a dez anos, e na quinta
e na sexta, dias 18 e 19, será a vez dos jovens com
mais de 11 anos. “Gostaria de informar que os
interessados em participar das apresentações

noturnas deverão retirar os ingressos no Sesc a partir do dia 10 de
setembro. Já para as oficinas e as visitas de grupos escolares,
estamos recebendo o agendamento”.
E, para encerrar o evento em grande estilo, no dia 19, às 19h30, está
marcado o Sarau Literário, com lançamento de livros de mais de 20
escritores de Cascavel e região.
“Todas as formas de expressão artístico-cultural estarão presentes
nesta bela noite de encerramento, em que o objetivo maior será
confraternizar e celebrar a literatura”, salienta Lysiane.
Mais informações sobre a Semana Literária podem ser obtidas pelo
telefone (45) 3225-3828. (SG)

O autor Rubem
Fonseca será o
homenageado da 33ª
Semana Literária e
Feira do Livro
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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)
Seu jeito confiante e gentil vai estimular o conví-
vio com parentes. Bom dia para cuidar dos inte-
resses financeiros e reforçar o orçamento fami-
liar. Cor: cinza.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)
Júpiter vai mandar ótimas vibrações para a sua
vida profissional e incentivará você a ousar em
suas atividades. Mesmo que sinta vontade de
trabalhar isoladamente, vai mostrar do que é
capaz. Cor: roxo.

PEIXES (20/02 - 20/03)
Mudanças podem marcar presença no trabalho,
mas Lua e Júpiter garantem que serão positivas.
Encare desafios e explore seu pique para mer-
gulhar nas atividades que instigam você a se
aperfeiçoar. Cor: vinho.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)
O trabalho vai fluir bem, ainda mais se apostar
em seu otimismo e criatividade. Você vai contagi-
ar os colegas com seu pique e poder de conven-
cimento. Cor: azul.

LIBRA (23/09 - 22/10)
Explore seus pontos fortes no trabalho e verá
como tudo deslancha bem. Além de contar com
sua diplomacia, terá muita habilidade para lidar
com as pessoas. Projetos novos vão receber
bons estímulos. Cor: branco.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)
Terá mais vontade de investir em novas experi-
ências. Você contará com o apoio de parceiros
de trabalho e pessoas do seu convívio para re-
alizar ideais. Cor: laranja.

TOURO (21/04 - 20/05)
Aproveite para mostrar seus dons, focar no ser-
viço e terminar tudo o que estiver em andamen-
to. Seu bom gosto estará em evidência – momen-
to indicado para cuidar do visual e deixar sua
casa mais bonita. Cor: vinho.

VIRGEM (23/08 - 22/09)
Conte com o apoio da Lua, que circula em sua
Casa do Dinheiro, para cuidar das finanças.
Poderá obter bons lucros, ainda mais com pro-
dutos de beleza, confecções e artigos de deco-
ração. Cor: marrom.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)
Boas estratégias podem favorecer a carreira e
até seus interesses financeiros. Impor vontades
ou forçar a barra para que aceitem suas opini-
ões pode atrapalhar suas relações e seu pro-
gresso. Cor: pink.

ÁRIES (21/03 - 20/04)
Você vai atingir seus objetivos com facilidade se
apostar em parcerias com colegas. Agir em equi-
pe será a melhor opção no trabalho. Lua e Júpi-
ter vão revelar seu bom humor, carisma e cordi-
alidade. Cor: branco.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)
Os astros realçam seu magnetismo, bom humor e
disposição. Você saberá argumentar e terá faci-
lidade para lidar com o público. Mas atenção com
gente invejosa à tarde. Cor: verde.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)
Pegue firme em suas tarefas com a confiança
característica do seu signo. Objetivos importan-
tes podem ser alcançados neste dia. Seu astral
receptivo vai facilitar o entrosamento com as
pessoas. Cor: roxo.

HORÓSCOPO

REDE MASSA

ANJO HEKAMIAH
A pessoa nascida em 28 de agosto, sob essa
influência, tem uma aura natural de paz. Sua sin-
ceridade é refletida através da nobreza e auto-
ridade da sua personalidade e prestígio. Fiel a
seu juramento, tem caráter franco(a), leal e
bravo(a), suscetível às questões de honra. É
extremamente preocupado(a) com sua família e
seus filhos terão sempre prioridade, mesmo que
o casamento tenha acabado. Querido(a) por to-
dos será sempre respeitado(a) pela sensibilida-
de que possui. Viverá cada minuto de sua vida
com muita ternura, amor, esperança e desejará
para todos uma existência tão dig-
na quanto a sua. Gostará de
estar sempre mudando tudo,
desde a posição dos móveis, res-
tauração e pintura de sua casa,
até a aparência física com a qual
tem muito cuidado e atenção. Muito
sensual, apreciará guardar imagens
dos seus amores, como exterioriza-
ção dos sentimentos do passado.

06h00 – Café com Jornal
07h00 – Primeira Hora
08h00 – Café com Jornal
09h00 – Dia Dia
10h10 – Band Kids
11h05 – Atualidades com Olga Bongiovanni
12h10 – Jornal Tarobá / 1ª Edição
12h50 – Tarobá Esportes
13h00 – Horário Eleitoral
13h50 – Tempo Quente
14h25 – Vitrine Revista
15h00 – Sabe ou não Sabe
15h30 – Tá na Tela da Band com Luiz Bacci
17h00 – Brasil Urgente Nacional
17h40 – Brasil Urgente Regional
18h40 – Ponto de Vista
18h50 – Jornal Tarobá / 2ª Edição
19h20 – Jornal da Band
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 – Show da Fé
22h05 – O Mundo Segundo os Brasileiros
23h00 – Polícia 24H
00h25 – Agora é Tarde
01h25 – Jornal da Noite
02h15 – Que Fim Levou?
02h20 – Trip TV
02h50 – Minúsculos
03h00 - Igreja Universal

05h00 – Telecurso Educação Básica
05h20 – Telecurso Profissionalizante
05h35 – Telecurso Ensino Médio
05h50 – Telecurso Ensino Fundamental
06h05 – Globo Rural
06h30 – Bom Dia Paraná
07h30 – Bom Dia Brasil
08h40 – Mais Você
10h00 – Bem Estar
10h40 – Encontro com Fátima Bernardes
12h00 – Paraná TV 1ª Edição
12h35 – Globo Esporte
13h00 – Horário Eleitoral
13h50 – Jornal Hoje
14h15 – Vídeo Show
14h55 – Sessão da Tarde / Jogo da Vida
16h25 – Vale a Pena Ver de Novo / Cobras & Lagartos
17h25 – Malhação
18h00 – Boogie Oogie
18h55 – Paraná TV 2ª Edição
19h10 – Geração Brasil
20h30 – Jornal Nacional
21h20 – Império
22h35 – A Grande Família
23h20 – O Rebu
00h05 – Jornal da Globo
00h40 – Programa do Jô
01h50 – Corujão 1 / Na Mira dos Assassinos
03h25 – Corujão 2 / Reno 911 Miami: O Filme

05h50 – Negócios da Terra
06h00 – Jornal SBT Manhã
07h00 – Tribuna da Massa: Manhã
08h00 – Notícias da Manhã
09h00 – Bom Dia & Cia.
10h30 – Pitadas do Tempero
10h45 – Destaque
11h30 – Show de Bola
11h45 – Tribuna da Massa/ 1ª Edição
13h00 – Horário Eleitoral
13h50 – Naipi Comunidade
14h15 – Casos de Família
15h15 – Esmeralda
16h15 – Meu Pecado
17h00 – A Feia Mais Bela
17h30 – Por Teu Amor
18h00 – Tribuna da Massa / 2ª Edição
18h35 – SBT Paraná
19h05 – SBT Brasil
19h45 – Chiquititas
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 – Rebelde
22h00 – Programa do Ratinho
23h00 – A Praça é Nossa
00h15 – The Noite com Danilo Gentili
01h15 – Jornal do SBT
02h00 – Okay Pessoal!
03h00 – RR Soares

06h45 – Record Kids
07h30 – Paraná no Ar
08h45 – Fala Brasil
10h00 – Hoje em Dia
12h00 – Balanço Geral
13h00 – Horário Eleitoral
13h50 – Balanço Geral
14h10 – Ver Mais
14h35 – Programa da Tarde
17h20 – Cidade Alerta
18h15 – Cidade Alerta Paraná
19h15 – RIC Notícias
19h45 – Jornal da Record
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 – Jornal da Record
21h35 – Vitória
22h30 – José do Egito
23h30 – Super Tela
01h15 – IURD

06h00 – Telecurso
07h00 – Bate Rebate
08h00 – O Causo do Dia
08h15 – Inglês com Música
08h30 – Os Sete Monstrinhos
09h00 – Mecanimais
09h30 – Quintal da Cultura
11h00 – B.O.
12h00 – Giro de Notícias
12h05 – Hora do Esporte
12h20 – Jornal da Catve / 1ª Edição
13h00 – Horário Eleitoral
14h00 – Castelo Rá-tim-Bum
14h30 – Os Sete Monstrinhos
15h00 – As Aventuras de Tintim
15h30 – Quintal da Cultura
17h40 – Sinais do Sagrado
17h55 – Giro de Notícias
18h00 – Esporte, Política & Cidadania
19h00 – Jornal da Catve / 2ª Edição
19h30 – Bate Rebate
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 – Jornal da Cultura
22h00 – Clube do Filme
00h00 – Metrópolis
00h30 – 45 Anos TV Cultura

Manu cai
em golpe
e tem
drinque
batizado
Trairagem, teu nome é Bóris
(Flávio Pardal)! O programador
está disposto a tudo para tirar
Manu (Chandelly Braz) da
Marra Brasil e é capaz dos
golpes mais baixos. Até mesmo
recorrer ao velho truque da
bebida batizada. No jantar na
mansão Marra, onde Manu vai
apresentar o Projetor 4D, Bóris
arma para cima da
nordestina. O que ele não
esperava era que Pamela
(Cláudia Abreu) pegasse a
taça. O safado não desiste e
usa Ludmila (Ellen Roche) na
armação. Manu não
desconfia que teve sua taça
trocada e toma a bebida.

Novelas
GLOBO

RECORD

MALHAÇÃO (17H30)
Jade fica furiosa com Bianca

e deixa a festa. Sol dispensa
Wallace, mas sente ciúmes ao
vê-lo dançar com Bárbara. Pedro
gosta do cartaz que vê no quarto
de Karina. Wallace e Bárbara se
beijam. Mari desmaia na pista de
dança. Lucrécia vê Jade chegar
em casa com seu vestido man-
chado.

BOOGIE OOGIE (18H)
Elísio castiga Claudia e im-

pede Beatriz de se aproximar de
Célia. Inês constata que Sandra
é filha de Fernando ao ver o sinal
nas costas dela. Célia desconfia
de que Beatriz já tenha traído
Elísio. Vitória e Daniele seguem

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Carlota, que vai ao encontro de
Homero. Para chamar a atenção
de Homero, Daniele finge preci-
sar de ajuda.

GERAÇÃO BRASIL (19H)
Manuela fica alterada, e Ar-

thur se preocupa. Manuela des-
maia no colo de Davi, que a so-
corre com Edmilson e Megan.
Pamela começa a mudar seu
comportamento no evento. Bre-
no avisa a Davi que Manuela
pode ter sido intoxicada. Pame-
la faz um show e convence Je-
sus a firmar parceria com a Mar-
ra. Pamela se impõe diante de
Jonas. Arthur e Manuela se bei-
jam. Pamela seduz Jonas.

IMPÉRIO (21H20)
José Pedro e Maria Clara re-

preendem os pais pela discus-
são. Cora faz insinuações sobre
Cristina e Vicente para Fernan-
do. Leonardo desmaia, e Rober-
tão procura pelas provas contra
Cláudio na casa dele. Cláudio
chega à casa de Leonardo. Cláu-
dio e Beatriz acompanham Leo-
nardo até o hospital. Téo come-

mora as provas contra Cláudio.
Cora avisa a Cristina que Fernan-
do a procurou. Vicente e Fernan-
do se encontram.

VITÓRIA (21H30)
Capítulo não fornecido pela

emissora
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ADOLESCENTES APREENDIDOS
Cinco adolescentes, com idade entre 12 e 16 anos, foram
apreendidos na terça-feira por cometer dois assaltos na Avenida
Brasil, em Cascavel. Eles roubaram um par de tênis, uma blusa,
uma carteira, dois celulares e uma corrente.

AÍLTON SANTOS

Presos são transferidos em voo comercial
PRESÍDIO FEDERAL    CINCO AGENTES FEDERAIS ACOMPANHARAM OS DETENTOS; DESTINO NÃO FOI DIVULGADO

ois presos da Penitenci-
ária Federal de Catandu-
vas foram transferidos

ontem em um voo comercial
da Azul Linhas Aéreas. Eles
usaram o Aeroporto Municipal
de Cascavel e foram os pri-
meiros a embarcar no voo,
que decolou às 16h15.

O avião tinha como desti-
no Campinas, São Paulo, mas
não foi informado o presídio
para onde seriam levados.

Duas viaturas do Departa-
mento Penitenciário Nacio-
nal e uma van foram usadas

DROGA

Civic é apreendido com maconha na PR-180

INCÊNDIO

Fogo atinge palhas de milho e ameaça casa

para escoltar Robério Silva e
Eduardo Santos de Catandu-
vas até Cascavel. Cinco agen-
tes embarcaram com os pre-
sos. A informação é de que
Robério da Silva está detido
por tráfico de drogas. O cri-
me pelo qual Eduardo cum-
pre pena não foi informado.
(Tatiane Bertolino)

REGIÃO NORTE

Homem é preso com
dois quilos de maconha

Um Honda Civic com placas
de Osasco (SP) foi apreendi-
do pela PRE (Polícia Rodoviá-
ria Estadual) em uma aborda-
gem na PR-180, próximo a Ju-
vinópolis, na manhã de ontem.

Os policiais abordaram um
Fiat Uno com placas de Itajaí (SC)
e os dois ocupantes disseram
que trabalhavam com mercado-
rias contrabandeadas do Para-
guai. Eles pediram, inclusive,
para que os policiais “alivias-
sem” que o carro com os produ-

tos viria na sequência. Os polici-
ais fingiram concordar com a
dupla e, ao avistarem o Civic,
abordaram e encontraram cerca
de 300 quilos de maconha.

O veículo, que não possuía
queixa de roubo ou furto, tinha
giroflex e “estrelas” - objeto
pontiagudo confeccionado ma-
nualmente para furar pneus em
caso de perseguição.

O motorista do Civic e os
ocupantes do Uno foram presos
acusados de tráfico de drogas
e foram encaminhados para a
carceragem da 15ª SDP (Subdi-
visão Policial) em Cascavel. A
droga foi levada para a Polícia
Federal. (Tissiane Merlak)

Pelo menos três incêndios
ambientais foram registrados
ontem pelo Corpo de Bombei-
ros de Cascavel. Um deles ocor-
reu em Santa Tereza do Oeste.
Um espaço cheio de palhas de
milho pegou fogo e o incêndio
ameaçava uma casa de madei-
ra, perto do local.

Antes mesmo da chegada
do caminhão de combate a
incêndio agricultores tenta-
vam conter as chamas, com
o auxílio de tratores.

Em outro caso, do Jardim
Claudete, em Cascavel, as cha-
mas atingiram a vegetação em

Um rapaz de 21 anos foi
preso por tráfico de drogas
na noite de terça-feira, na
Rua Pedro Raimundo, região
norte de Cascavel. Anderson
Juliano Rocha da Silva Ca-
margo foi detido após os po-
liciais militares da UPS (Uni-
dade Paraná Seguro) aborda-
rem um adolescente de 16
anos em atitude suspeita.

Com ele foi encontrada uma
porção de maconha, a qual te-
ria comprado de Anderson.

O rapaz foi preso em casa,
onde foram encontrados dois

quilos de maconha, parte de
um colete balístico usado por
policiais militares, uma balan-
ça de precisão e um pé da
erva. O jovem já havia sido de-
tido por uso de drogas e foi en-
caminhado à carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).
Uma mulher de 21 anos que
estava comprando a droga no
momento da prisão também
foi detida. (Tissiane Merlak)

uma propriedade particular na
Rua Leônidas Fagundes, perto
da Rua Jorge Lacerda. No local
havia lixo depositado e o incên-
dio pode ter sido criminoso.

Neste ano, até ontem pela
manhã, 143 casos de incên-
dio ambiental foram atendi-
dos pelo Corpo de Bombeiros.
De 1º de agosto até ontem
houve o registro de 42 ocor-
rências. (Tatiane Bertolino)

AÍLTON SANTOS

Em Santa Tereza, palhas de milho
foram consumidas pelas chamas

AÍLTON SANTOS

Além do tablete de
maconha, um pé da erva
foi encontrado na casa

AÍLTON SANTOS

No veículo foram encontrados cerca de
300 quilos de maconha

LORENA MANARIN

Sob esquema de segurança, detentos
embarcaram ontem em Cascavel

D

NOVO CHEFE
A carceragem da 15ª SDP (Subdivisão Policial), em

Cascavel, e a 8ª Região das Cadeias estão com novo
chefe. Sérgio Reinildo assumiu a direção ainda no

sábado e fica à frente das carceragens de Cascavel,
Toledo, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Matelândia,

Medianeira e Catanduvas.
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m dos presos da PEC (Pe-
nitenciária Estadual de
Cascavel) que estavam

desaparecidos após a rebelião
foi encontrado na unidade na
manhã de ontem, em uma das
celas. Ele estava embaixo da
cama, bastante machucado. As
informações são do diretor da
Penitenciária, Edson de Souza.

Na terça-feira, a informação
era de que sete detentos per-
maneciam desaparecidos.
Contudo, o diretor disse que
ontem foi feita uma nova con-
tagem e agora falta apenas um
detento. “Nós retiramos mais
de 800 presos na madrugada
e tudo na pressa. Acabamos
nos perdendo na contagem”,
defendeu-se Edson.

No entanto, não foram man-
dados para a reportagem os

U

CONFUSÃO   CONTAGEM É REFEITA E, SEGUNDO DIREÇÃO, SÓ UM PRESO ESTÁ DESAPARECIDO

Detento é encontrado:
ferido embaixo de cama

 Liberados
O corpo de Sérgio Humberto de Melo, 35 anos, foi levado
para a Paraíba, de avião, na manhã de ontem. Ele foi um

dos decapitados durante a rebelião na PEC, que começou
domingo e só terminou no fim da madrugada de terça-feira.
Juareci Gromowski, 40 anos, morava em Cascavel, mas foi

sepultado em Capitão Leônidas Marques. À tarde, mais
um detento morto foi identificado. Cícero Gomes foi libera-

do pelo IML (Instituto Médico Legal). (TB)

RESCALDO

Eletrônicos foram
encontrados

na PEC
Entre a bagunça deixada

pelos presos pós-rebelião da
PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel), televisores de
plasma/LCD e notebooks
foram encontrados pelos

corredores. Tudo destruído.
A reportagem questionou a
assessoria de imprensa da

Secretaria de Justiça do
Estado com relação aos

objetos encontrados.
Segundo a assessoria, os
televisores e os computa-
dores podem ser do setor

administrativo.
Ainda segundo a assessoria,
na PEC não pode haver televi-
são, geladeira, notebooks e
aparelhos de celular. Para
isso, constantemente são

feitas revistas nas unidades
prisionais do Estado.

 Envolvimento
Questionado a respeito de suposto envolvimento de agen-
tes na rebelião da PEC, o advogado do Sindicato dos Agen-

tes Penitenciários, Jairo Ferreira Filho, classificou isso
como absurdo. “O Depen quer tirar o foco do motim. O que
recebemos de informação é que os presos que trabalham
na limpeza da unidade, considerados presos de confiança,
teriam facilitado a ação dos detentos”. (Tissiane Merlak)

Pouco mais de 24 horas
após o fim da rebelião, os
agentes penitenciários do Es-
tado fizeram uma mobilização
na manhã de ontem. Eles se
reuniram na Praça do Migran-
te e seguiram em caminhada
até a Câmara de Vereadores.

Segundo o presidente do
Sindicato dos Agentes Peniten-
ciários, Antony Johnson, uma
assembleia nos próximos dias
deve ocorrer em Curitiba.
“Uma paralisação e até uma
greve não estão descartadas.
Com a transferência de presos
para outras unidades prisio-
nais, os sistemas, que já es-
tavam superlotados, estão pi-
ores. Rebeliões podem acon-
tecer na própria PIC [Peniten-
ciária Industrial de Cascavel],
além das penitenciárias de Foz

números oficiais pós-rebelião,
recontados pela direção. A pro-
messa é de que sejam repas-
sados hoje.

A reportagem também ten-
tou contato com a assessoria
do Depen (Departamento de
Execução Penal), várias vezes,
por telefone, para ter acesso
aos números, mas não foi aten-
dida. As ligações não foram re-
tornadas. (Tatiane Bertolino)

do Iguaçu, Francisco Beltrão,
Maringá, em todas.”

Com relação às denúnci-
as de maus-tratos contra os
presos, o líder sindical dis-
se que não procedem. “To-
das as denúncias são apura-
das e até agora não há prova
de que os agentes agridam
ou mesmo cometam algum
tipo de maldade com os de-
tentos”. (Tissiane Merlak)

 Em meio a tanta confusão
em relação à rebelião na PEC
(Penitenciária Estadual de Cas-
cavel), o Hoje recebeu uma de-
núncia de que no dia 19 de
agosto, quando foram queima-
dos quatro colchões, agentes
penitenciários teriam informa-
do o diretor da penitenciária,
Edson de Souza, de que na
terceira galeria, onde ficavam
os presos ligados ao PCC (Pri-
meiro Comando da Capital),
havia armas e estava sendo
programado um motim.

De acordo com a denúncia
recebida, os agentes solicita-
ram à direção para que fosse
chamado o Pelotão de Choque
de Cascavel para que fossem

Televisores e computadores

estavam em meio à bagunça

MOTIM

Agentes teriam avisado direção sobre perigo
revistados os detentos e as
celas. Pedido que teria sido
negado pela direção, que dis-
se não haver necessidade.

Com a negativa, os agentes
teriam informado que, na se-
gunda-feira, dia 25, eles mes-
mos fariam uma revista, e, se
fosse necessário, algemariam
os presos para que pudessem
entrar nas galerias.

Após o término da rebe-
lião, a reportagem entrou em
contato com o diretor, Edson
de Souza, que negou qual-
quer pedido. “Isso não acon-
teceu e, mesmo que tivesse
acontecido, cabe à direção
determinar se haverá entra-
da ou não de policiais na uni-

dade. Sabemos que isso cau-
sa um tumulto muito grande,
mas não recebi informações
de que os presos estives-
sem se organizando.”

O diretor do Depen, Cezi-
nando Paredes, também ne-
gou que o sistema tivesse
qualquer tipo de informação
com relação a uma possível
rebelião ou que os presos
estivessem se armando.
“Não fomos informados. Já
quanto à revista, os agen-
tes não têm essa autoriza-
ção. Esse trabalho é feito
pela Polícia Militar, pelo
Pelotão de Choque, que têm
conhecimento e preparo
para tal”. (Tissiane Merlak)

MANIFESTAÇÃO

Agentes fazem
passeata em
Cascavel

Em passeata, agentes alertam para greve iminente

AÍLTON SANTOS

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

6 1
8 1

1890
3 7
401

Acidentes com vítimas
Mortes no trânsito
Assaltos

152Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Características
Segundo as testemunhas do assalto, um dos
suspeitos estava com blusa cinza e o outro com
blusa verde. Os dois estavam de capacete e
armados e fugiram logo depois da ação. A PM
registrou o boletim de ocorrência.

Empresa assaltada
Uma empresa foi alvo de assalto na tarde de
ontem, na Avenida Tancredo Neves, Bairro Santo
Onofre, em Cascavel. Do local, os bandidos
levaram um smartphone, dois notebooks e R$
500. A dupla fugiu em uma motocicleta.

BOMBA RELÓGIO  CAPACIDADE É PARA 360; ONTEM, 604 DETENTOS OCUPAVAM UNIDADE

epois das transferências
dos presos que estavam na
PEC (Penitenciária Estadu-

al de Cascavel) para a PIC (Peni-
tenciária Industrial de Cascavel),
a unidade ficou superlotada.
Ontem, ela abrigava praticamen-
te o dobro da capacidade máxi-
ma de detentos. Os encarcera-
dos foram levados ao local na
madrugada de terça-feira, duran-
te a rebelião na PEC, já que uma
das exigências dos amotinados
para acabar com a confusão era

Depois de transferências,
PIC fica superlotada

a transferência de presos para
outras unidades.

Antes de o motim aconte-
cer, a PIC já atuava em sua
capacidade máxima, 360 va-
gas. Ontem, segundo o diretor
da unidade, Leandro Occaso,
604 permaneciam alojados.
“Estamos fazendo o máximo
possível para atender a todos,
da melhor forma”, afirmou.

Ele garantiu que foi pedido
reforço de agentes penitenciári-
os que antes atuavam na PEC

PROGRESSÃO

De 80 a 100
presos podem
ser liberados
De acordo com o juiz da

Vara de Execuções Penais
de Cascavel, Paulo Damas,

em torno de 80 a 100
pessoas podem ser libera-
das da PIC (Penitenciária
Industrial de Cascavel).

Uma lista com os nomes
desses detentos já está
com ele e é preciso anali-

sar para saber quais deles
têm direito à progressão de
pena e ao regime aberto.
“Vamos dar preferência

para julgar esse benefício,
mas somente aos presos

que têm direito”, ressaltou.
Pelo menos 49 senten-

ças já foram pré-analisadas
pela assessoria do juiz.

“Mais de 200 presos foram
levados à unidade de uma

hora para outra. Esses
casos devem ser analisados

de 10 a 15 dias úteis,
porque existe uma preocupa-
ção para que não ocorra, por

conta da superlotação, o
que ocorreu na PEC [Peniten-

ciária Estadual de Casca-
vel]”, resumiu Damas, que à

tarde esteve reunido com
representantes da Defenso-

ria Pública da cidade.
Na carceragem da 15ª

SDP (Subdivisão Policial), a
preocupação é ainda maior.
Isso porque ontem à tarde a
cadeia pública contava com
444 presos. A capacidade

máxima é de 132 e a opção
para desafogar o cadeião

era encaminhar os detentos
à PEC. “Os presos continu-
am entrando e vão ter que

ser direcionados para algum
lugar”, alertou Damas.
De acordo com a Secre-

taria de Justiça, Cidadania
e Direitos Humanos, deve-

rão ser feitas as transferên-
cias conforme a possibilida-

de de vagas no sistema.
(Tatiane Bertolino)

para dar apoio ao trabalho na
PIC. “Já comunicamos a Secre-
taria de Justiça e o Departamen-
to de Execução Penal da situa-
ção de superlotação e as provi-
dências serão tomadas confor-
me o necessário”, completou.

Visando evitar um novo mo-
tim, desta vez na PIC, por conta
do excesso de presos, a Defen-

soria Pública de Cascavel, uni-
da à Vara de Execuções Penais,
busca medidas para desafogar
o presídio. Uma lista dos que já
estavam na PIC, antes da rebe-
lião, foi encaminhada à Defen-
soria, que vai analisar a situa-
ção de cada preso e verificar
quem tem direito à progressão
de pena. (Tatiane Bertolino)

DOIS CARROS

PM de Toledo apreende R$ 100 mil em contrabando
Dois carros carregados

com produtos contrabandea-
dos do Paraguai foram apreen-
didos pela Polícia Militar de
Toledo na manhã de ontem, na
Avenida Parigot de Souza, pró-
ximo ao viaduto da BR-467. Em
uma Fiat Strada placas de Cu-
ritiba foram encontrados mais
de 5 mil relógios, colocados
tanto na carroceria quanto so-
bre os bancos.

Já em um Polo com placas
de Toledo - que após confe-
rência foi detectado que o ve-
ículo era de Curitiba - havia
dezenas de eletrônicos,
como videogames e jogos.

A mercadoria foi entre-
gue à Polícia Federal em
Cascavel, que fez a lavratu-
ra do flagrante.

Segundo o delegado da
Polícia Federal, Lucas Amo-
rim, além do contrabando os
carros estavam com dois rá-
diocomunicadores. “Somen-
te na Receita Federal, onde
será feita a contagem da mer-
cadoria, poderemos precisar
em quanto está avaliada a
carga, mas certamente cada
veículo está com mais de R$
20 mil em contrabando”.

Duas pessoas, identifica-
das como Fábio Costa dos
Santos, 21 anos, e Elaine Pa-
trícia da Luz, de 33, foram pre-
sas. Elaine disse que levaria
o veículo para Umuarama e
Fábio, para São Paulo. Aos
policiais ambos disseram ter
pego os carros em Vera Cruz
do Oeste e que cada um esta-

va com aproximadamente R$
50 mil em mercadorias.

Conforme os policiais que
fizeram a abordagem, o Polo
estava com 25 Playstation 4;
100 Playstation 2 e 20 Plays-
tation 3 e X-Box.

Sem remédios
Uma informação repassada ao Hoje dá conta que na PIC, por

conta dos novos presos, faltam remédios, colchões e
materiais de higiene e que os presos da PEC estavam isolados
dos já detidos da PIC. De acordo com a Secretaria Estadual de

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, todos os materiais
que antes eram encaminhados à PEC serão encaminhados à

nova unidade em que estão: medicamentos, colchões e
comida. A fornecedora de alimentação à PEC é a mesma da
PIC: NGB alimentação. Pela comida, o Estado paga R$ 8,58
por dia/preso, incluindo café da manhã, almoço e janta. No

contrato, está determinada a possibilidade de pagamento de
aditivo à contratada, caso seja necessário o encaminhamento

de mais comida. Todos os dias, a direção da penitenciária
repassa à contratada uma lista de quantas marmitas deverão
ser encaminhadas. A Seju também afirmou que os agentes da
PEC deverão atuar na PIC devido ao excesso de presos. (TB)

Fábio e Elaine vão respon-
der criminalmente por desca-
minho e também por adultera-
ção de documentos, já que a
tarjeta do Polo indicava que o
carro foi emplacado em Tole-
do. (Tissiane Merlak)

D

MATEUS BARBIERI

Transferências foram feitas durante a madrugada de terça-feira para a PIC

MATEUS BARBIERI

Fiat Strada estava “recheada” com 5 mil relógios e Polo com videogames e jogos
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Para voar sem sair do chão

CHAVE OURO

Jogo com Ampére é decisivo para o Tricolor

GP Cascavel, quarta etapa
do Moto 1000 GP, vai re-
presentar neste domingo

um momento importante na dis-
puta pela liderança e pelos títu-
los das quatro categorias do
Campeonato Brasileiro de Mo-
tovelocidade. As provas no Au-
tódromo Zilmar Beux vão con-
frontar os pilotos nas categori-
as GP 1000, GP 600, GP Light e
GPR 250 - esta última com uma

Credibilidade em baixa
Pela participação de Marechal, Umuarama e Guarapuava na

Liga Futsal, a Chave Ouro do Paranaense tem sido compromisso
esporádico para essas equipes, que precisam do “encaixe” de
horários para disputar as duas competições. Com isso, alguns
jogos estão bastante atrasados no Estadual. Hoje à noite, por
exemplo, Marechal e Maringá medirão forças pela 2ª rodada do
returno da segunda fase, enquanto Cascavel x Ampére, sábado,
será pela 3ª rodada do returno. O problema é que Marechal x

Guarapuava, válido pela 3ª rodada do primeiro turno, ainda não
foi realizado. “Pior que isto é que o jogo do segundo turno [entre
Marechal e Guarapuava] está marcado para depois que os jogos

das outras equipes já tiverem sido realizados”, desabafa o
técnico do Cascavel Futsal, Nei Victor. “Deve ser por isso que a

maioria das equipes estão largando o Paranaense,  virou
bagunça, joga-se de mês em mês, a torcida nem sabe mais

quando os times jogam”.

O Muffatão/Sol do Oriente
segue sua preparação para o
jogo de sábado com o Ampére
encarando como decisivo o du-
elo marcado para as 18h45,
no Ginásio da Neva, pela 3ª
rodada do returno do Grupo B
da Chave Ouro do Campeona-
to Paranaense de Futsal.

As duas equipes estão em-
patadas na tabela com oito pon-
tos e se enfrentarão pela primei-
ra vez em Cascavel. Neste ano,
os times já se enfrentaram três
vezes. Na primeira, pelo Torneio
dos Campeões, em Umuarama,
o Cascavel venceu por 1 a 0.
Os outros dois jogos foram no
Ginásio da Rondinha, em Am-
pére, onde o Cascavel venceu
pela fase classificatória da
Ouro, por 3 a 1, e ficou no em-
pate por 3 a 3 no primeiro tur-
no desta segunda fase.

Pelo histórico do confronto
e pela igualdade na tabela, o
jogo de sábado é encarado de-
cisivo para as pretensões dos
cascavelenses de terminar esta
etapa da competição na lideran-
ça do Grupo B. Para isso, o Tri-
color conta com o apoio dos tor-
cedores, de acordo com pivô

Guilherme, autor do gol da vitó-
ria por 1 a 0 sobre o Foz Catara-
tas, na última rodada: “É um
jogo muito importante para as
nossas ambições na competi-
ção, jogaremos em casa e te-
mos desfalques, mas o grupo
é forte e qualificado. Sabemos
que vai ser um jogo muito difí-
cil, o Ampére é um adversário
experiente e que marca bem,
mas temos de ser fortes aqui
na Neva, devemos isso à nos-

sa torcida e esperamos que no
sábado compareçam e nos
apoiem. Com a força das ban-
cadas, todas as dificuldades
são superadas, precisamos
muito desse apoio”.

Para Cascavel x Ampére, sá-
bado, às 18h45, os ingressos
poderão ser adquiridos na bi-
lheteria do Ginásio da Neva a
partir das 17h do dia do jogo a
R$ 15 (homens) e R$ 10 (mu-
lheres, estudantes e idosos).

O inédita rodada dupla -, marcan-
do o encerramento da primeira
metade da temporada de 2014.

Cada etapa do Moto 1000
GP põe em disputa no máximo
27 pontos. Além dos 25 pon-
tos atribuídos ao vencedor de
cada corrida, há bonificações
de um ponto para o piloto que
conquista a pole position e tam-
bém para o autor da volta mais
rápida da corrida. No caso da

GPR 250, categoria de forma-
ção que foi instituída ano pas-
sado no campeonato, o evento
no circuito paranaense terá em
disputa um total de 54 pontos.

Matematicamente, todos os
inscritos no GP Cascavel na
GPR 250 terão chances mate-
máticas de assumir a liderança
do campeonato, hoje em poder
do paulista Meikon Kawakami.

Na GP Light, os seis pri-

meiros colocados na tabela
de classificação têm chances
de deixar Cascavel na lideran-
ça do campeonato. Os dois
primeiros colocados são re-
presentantes de Brasília – Ian
Testa soma 54 pontos e Hen-
rique Castro soma 51.

Os líderes das outras duas
categorias do Brasileiro de
Motovelocidade têm assegura-
da a manutenção de suas po-

sições na tabela sem depender
dos resultados deste fim de
semana. O francês Matthieu
Lussiana, que comanda a pon-
tuação da GP 1000 - principal
categoria da competição -, e o
uruguaio Maximiliano Gerardo,
ainda invicto na temporada da
GP 600, têm vantagem sufici-
ente sobre seus principais ad-
versários para finalizar a etapa
à frente na classificação.

A etapa cascavelense do Circuito Sesc de Ca-
minhada e Corrida de Rua, que será realizada
domingo, na Avenida Tancredo Neves, fechou
as inscrições com mais de 700 participantes
confirmados, número superior à edição passa-
da da competição. A retirada dos kits pelos ins-
critos poderá ser feita sábado, das 9h às 15h no
Sesc, ou no domingo, no local de disputas, an-
tes da largada, marcada às 7h30 para a corrida
e às 8h30 para a caminhada. O cerimonial de
premiação será às 9h45. O congresso técnico
da prova também será sábado, às 15h, no Sesc.

AÍLTON SANTOS/ARQUIVO

Motos vão à pista hoje para
treinos extraoficiais no
Autódromo Zilmar Beux

AÍLTON SANTOS/ARQUIVO

MOTO 1000 GP   ETAPA DE CASCAVEL, NESTE FIM DE SEMANA, ACIRRA DISPUTA PELA LIDERANÇA

GOLEIRO DA SELEÇÃO FALHA E NAPOLI ESTÁ FORA DA CHAMPIONS
A fase preliminar da Liga dos Campeões definiu ontem as últimas equipes na fase de
grupos. Na Espanha, o Napoli do goleiro  Rafael Cabral foi eliminado com derrota de
virada para o Athletic Bilbao por 3 a 1, após empate na ida, na Itália. Rafael, convocado
Dunga para os amistosos de setembro, falhou feio no segundo gol do Bilbao.
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Válido somente para o Município de Cascavel

s disputas do Campeona-
to Brasileiro da modalida-
de nas categorias Cade-

te, Adulto e Master têm início
nesta sexta-feira, em Vitória
(ES), para seis atletas casca-
velenses. Os integrantes da
equipe AOPTKD (Associação
Oeste Paranaense de Ta-
ekwondo) fazem parte da se-
leção paranaense que compe-
te neste fim de semana no
estado capixaba. São aguarda-
dos cerca de 450 atletas nos
naipes masculino e feminino.
Pela delegação paranaense,
que busca confirmar o favori-
tismo conferido, são 42 ta-
ekwondistas que representam
nove cidades do Estado.

BOXE

Rubens San será
homenageado

na Câmara
Em Cascavel desde 2007,

o treinador de boxe do
Rubens San dedica-se a

manter em funcionamento
a academia da modalidade
do Centro Esportivo Ciro
Nardi, que além de ser
celeiro de campeões do
pugilismo, tem salvado

jovens da marginalidade ao
longo dos últimos anos.

A trajetória profissional de
San inclui centenas de

medalhas e oito cinturões,
entre eles o de campeão
interestadual, campeão

centro-sul de boxe, bicam-
peonato brasileiro, cam-

peão sulamericano, terceiro
lugar no ranking da União
Internacional de Boxe e
Luva de Ouro no ano de

1961, prêmio concedido ao
melhor boxeador entre
todas as categorias da

modalidade.
Atualmente Rubens San
trava uma de suas lutas

mais árduas – a de sobrevi-
ver do esporte e manter

aberta a academia inaugu-
rada em 2007. O centro,

que já foi a primeira casa de
jovens campeões, atual-

mente funciona com recur-
sos do próprio mestre.

Apesar das dificuldades,
San continua ministrando
aulas gratuitas para uma
média de 30 a 40 alunos,
com treinos de segunda-
feira a sábado, e uma

remuneração “simbólica”
pelos serviços prestados.

Por essa dedicação ao boxe
e ao próximo e pelos servi-
ços prestados ao município
de Cascavel, Rubens San

será homenageado na
Câmara de Vereadores, em

data a ser definida.

Atualmente, o Paraná figu-
ra entre as quatro melhores
seleções estaduais da moda-
lidade. Além dos paranaen-
ses, são cotados para o título
os estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais e Rio Grande do
Sul. Para o transporte de atle-
tas a FPTKD (Federação Para-
naense de Taekwondo) dispo-
nibilizou o ônibus para trans-
porte da delegação.

O Campeonato Brasileiro
de Taekwondo, que segue
até domingo, confere bolsa-
atleta aos três primeiros
para as categorias Cadete
e Adulto também soma pon-
tos para o ranking nacional
da modalidade.

Rubens San ministra aulas gratuitas
na academia de boxe do município

ARQUIVO
 Gregolry
Panizo disputa
hoje terceira
etapa do Tour

O ciclista paranaense de
Estrada e integrante da equi-
pe DataRo, Gregolry Panizo,
obteve o quarto lugar na se-
gunda etapa do Tour do Rio,
realizada ontem, após um
percurso de 163 km entre os
municípios de Angra dos Reis
e Volta Redonda. A competi-
ção no estado fluminense é
considerada uma das princi-
pais provas da modalidade
na América. Com o resultado,
o atleta ocupa a nona posi-
ção na classificação geral do
Tour, já a DataRo é o terceiro
melhor time na competição.

Na primeira etapa, dispu-
tada terça-feira, Gregolry cru-
zou a linha de chegada na 21ª

posição após percorrer os
162 km do trecho entre a
capital Rio de Janeiro e a ci-
dade de Angra dos Reis em
4h06m40. O ciclista casca-
velense Alcides Vieira e tam-
bém integrante da DataRo
obteve o 24º lugar com o tem-
po de 4h07m51.

Os resultados na classifica-
ção geral são obtidos após so-
matórias dos tempos realiza-
dos em cada etapa. Hoje será
realizada a terceira etapa do
Tour, entre os municípios de
Volta Redonda e Três Rios, com
um percurso de 173 km. A com-
petição encerra-se no domingo,
na capital fluminense, após
997 km de prova.

TOUR DO RIO
Gregolry Panizo faz quarto melhor tempo

DIVULGAÇÃO

TAEKWONDO   COM CASCAVELENSES, SELEÇÃO PARANAENSE BUSCA TÍTULO NO BRASILEIRO EM VITÓRIA

A
Pela medalha dourada

 Integrantes da equipe AOPTKD representam o município em Vitória

ATLETAS CASCAVELENSES NO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO

 Vinicius Viana (Cadete - acima de 65 kg)
 Lainy Markeli da Silva (Cadete – até 41 kg)
 Gabriely Striechen da Silva (Cadete - até 51 kg)
 Ana Paula Ribeiro dos Santos (Cadete – até 33 kg)
 Sidnei Dzindzik (Master 1 - até 80 kg)
 Leandro Quasne (Adulto - até 63 kg)

AÍLTON SANTOS

1) Luciano Wagner Pereira
Luana Alzira Moresco
2) Darli José Pereira
Cidalia de Oliveira
3) Rafael Nascimento Alves
Franciele de Fatima Bonfim de Lima
4) José da Conceição
Ivone Possidonio dos Santos
5) Edimar Carlos Ferreira Vieira
Juliana Cristina Cataneo
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m dos confrontos que pro-
metem mais equilíbrio na
fase de oitavas de final

da Copa do Brasil terá início
nesta quinta-feira, em Porto
Alegre. Às 20h, na Arena, Grê-
mio e Santos iniciam a dispu-
ta em um duelo digno de fina-
líssima da competição.

O time gaúcho tem como
estratégia não levar gols em
casa. Segundo o volante Rami-
ro, desta forma o Grêmio con-
seguirá superar o adversário.
“Sabemos que tomar gols é
um prejuízo imenso em casa.
Por isso não podemos nos ar-
riscar desta forma”, afirmou o
jogador, que esteve presente
no encontro com o Santos na
mesma fase da Copa do Bra-
sil no ano passado. Na oca-
sião, o Grêmio perdeu na Vila
Belmiro, mas reverteu o resul-
tado em casa e se garantiu na
fase seguinte.

Além disso, o Imortal apos-

ta na experiência de Felipão,
que é especialista na compe-
tição. Ele é o único técnico a
ter mais de um título na Copa
do Brasil - e são quatro (Criciú-
ma, em 1991; Grêmio, em
1994; e Palmeiras, em 1998
e 2012). Hoje, o comandante
escolheu Walace para substi-
tuir o volante Felipe Bastos,
que já defendeu o Vasco na
Copa do Brasil. Além disso,
manteve Giuliano no time.
Luan e Rhodolfo seguem como
dúvida pois não participaram
do treinamento. Bressan é
outro fora. Ele foi emprestado
ontem para o Queens Park
Rangers para ficar uma tempo-

GRÊMIO X SANTOS – 20H
Marcelo Grohe; Matías Rodriguez, Werley,
Rhodolfo (Pedro Geromel) e Zé Roberto;
Ramiro, Walace, Giuliano, Dudu e Luan (Alán
Ruiz); Barcos. Técnico: Felipão

Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e
Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Thiago
Ribeiro, Robinho e Gabriel. Técnico: Oswal-
do de Oliveira

COPA DO BRASIL   GRÊMIO E SANTOS INICIAM OITAVAS COM CARA DE FINAL

Felipão ou Robinho?
rada na Inglaterra.

No Santos, a principal
aposta é no poder decisivo de
Robinho, recuperado de um
estiramento muscular. Com
isso, o técnico Oswaldo de
Oliveira arma o setor ofensivo
com Robinho pela esquerda,
Thiago Ribeiro pela direita e
Gabigol centralizado, como
centroavante. Leandro Damião
foi barrado pelo treinador.

 O time do São Paulo que
estreia hoje na fase
nacional da Copa Sul-
Americana deverá ter pelo

três titulares que têm
se destacado na
arrancada do time que
já é o vice-líder do
Brasileirão: o lateral-
esquerdo Álvaro
Pereira, o meia Paulo
Henrique Ganso e o
atacante Alexandre

Pato. Isso porque eles
estão suspensos para a

rodada do fim de semana
e hoje deverão enfrentar
o Criciúma, às 20h, no
Estádio Heriberto Hülse,
pelo jogo de ida da Sul-
Americana. Confirmado
por R$ 12 milhões no
Barcelona, o lateral-direito
Douglas (foto) ficará de
fora. Na luta contra o
rebaixamento no
Brasileirão, o Criciúma
poupará jogadores hoje.

Uma pesquisa realizada em
parceria pelo jornal “Lance!” e o
instituto Ibope apontou ontem
que o Flamengo continua a ter a
maior torcida do País, mesmo
tendo caído um ponto percentual
em relação à pesquisa anterior.
Com isso, o Corinthians encos-
tou, mas a tendência é de que o
rubro-negro carioca continue se
perpetuando na liderança por
muitos anos, já que tem mais de
um milhão de torcedores a mais
que o alvinegro paulista entre os
mais jovens (10 a 15 anos).

Outro ponto que chamou a
atenção na pesquisa divulgada

foi com relação ao nível socioe-
conômico dos torcedores. Embo-
ra se intitule o “Time do Povo”, o
Corinthians é o clube com maior
torcida entre os mais ricos. Já o
Fluminense, proporcionalmente,
tem a torcida mais escolarizada.

Quem não deve ter gostado
nada da pesquisa foram são-
paulinos, palmeirenses e vasca-
ínos, que tiveram grande queda
em relação à pesquisa de 2010.
Percentualmente, o São Paulo
teve um decréscimo de quase

2%, caindo de 8,7% para 6,8%.
O Palmeiras foi de 6% para 5,3%.
O Vasco caiu de 4% para 3,6%.

De acordo com o Ibope,
esta é a pesquisa de torcidas
com a menor margem de erro
dos últimos anos (um ponto
para mais ou para menos). Fo-
ram ouvida mais 7 mil pesso-
as – geralmente estes levanta-
mentos são feitos com apenas
3 mil indivíduos – e, pela pri-
meira vez, foram considerados
jovens de 10 a 15 anos.

Rubro-negros
Sport e Vitória se enfren-

tam nesta quinta-feira, às
22h, na Ilha do Retiro pela
fase nacional da Copa Sul-
Americana. O vencedor do

confronto se classificará às
oitavas de final da competi-

ção. O Sport vai para o
confronto com força máxi-

ma. Os comandados de
Eduardo Baptista vão a

campo buscar a classifica-
ção à fase internacional da

competição. Já o técnico
Ney Franco optou poupar

alguns jogadores do Vitória
e não terá à sua disposição
alguns importantes atletas.

O goleiro Wilson está
lesionado, enquanto os

zagueiros Roger Carvalho e
Kadu, e os meias Escudero,
Juan, Neto Coruja e Cáceres

serão poupados.

Grana boa
Após caírem da Copa do
Brasil eliminados por
times da Série B, os
gigantes da Série A
Fluminense, Internacio-
nal e São Paulo tentam
lucrar na Sul-Americana.
Caso avancem até a final
do torneio internacional,
ganharão cerca de R$ 1,3
milhão a mais do que se
tivessem seguido na
Copa do Brasil. Isso é
possível porque os três
times participaram das
três primeiras fases da
Copa do Brasil e por ela
já arrecadaram R$ 1,07
milhão. Não perdem mais
esse valor. O campeão da
Sul-Americana ganhará
2,25 milhões de dólares
(5,08 milhões), chegando
a R$ 6,15 milhões no
total. O prêmio ao cam-
peão da Copa do Brasil é
de R$ 6,19 milhões,
mas não oferece nada
mais que isso. Já o
campeão da Sul-America-
na pode arrecadar mais
US$ 600 mil dólares
com as participações na
Recopa e na Copa Suru-
ga. O valor então para o
campeão da Copa Sul-
Americana subiria para
R$ 7,5 milhões.

 Fluminense
O Fluminense recebe o Goiás às 18h desta quinta-feira

pretendendo levar o jogo de ida pela fase nacional da Copa
Sul-Americana muito a sério. Afinal, a eliminação surpreen-
dente na Copa do Brasil para o América-RN ainda repercu-
te mal e o clube ainda não tem um título internacional em
sua galeria, mas valorizar o torneio pode ser um complica-

dor em um momento que o Tricolor das Laranjeiras se
prepara para uma delicada sequência no Campeonato

Brasileiro, contra Corinthians e Cruzeiro.

U

AVISO DE COMPARECIMENTO
Sr. Marcelino Machado, favor comparecer à KAEFER AGRO IN-

DUSTRIAL LTDA no prazo de 48 horas para assuntos de seu inte-
resse. Est. Cascavel para Cafelândia S/N – KM 08, Zona Rural –
Fone (45) 3218-5574.

AVISO DE COMPARECIMENTO
Sra. Lurdes dos Santos, favor comparecer à KAEFER AGRO IN-

DUSTRIAL LTDA no prazo de 48 horas para assuntos de seu inte-
resse. Est. Cascavel para Cafelândia S/N – KM 08, Zona Rural –
Fone (45) 3218-5574.

AVISO DE COMPARECIMENTO
Sra. Adriane Gonçalves, favor comparecer à KAEFER AGRO IN-

DUSTRIAL LTDA no prazo de 48 horas para assuntos de seu inte-
resse. Est. Cascavel para Cafelândia S/N – KM 08, Zona Rural –
Fone (45) 3218-5574.

REGINALDO CASTRO

PESQUISA CONFIRMA

Flamengo é “o mais querido do Brasil”

AS 18 MAIORES TORCIDAS DO PAÍS
Flamengo ............. 16,2% ......... (32,5 milhões)
Corinthians .......... 13,6% ......... (27,3 milhões)
São Paulo ............ 6,8% ........... (13,6 milhões)
Palmeiras ............ 5,3% ........... (10,6 milhões)
Vasco .................. 3,6% ........... (7,2 milhões)
Atlético-MG .......... 3,5% ........... (7,0 milhões)
Cruzeiro ............... 3,1% ........... (6,2 milhões)
Grêmio ................ 3% .............. (6,0 milhões)
Internacional ........ 2,8% ........... (5,6 milhões)
Santos ................ 2,4% ........... (4,8 milhões)
Fluminense .......... 1,8% ........... (3,6 milhões)
Bahia .................. 1,7% ........... (3,4 milhões)
Botafogo .............. 1,7% ........... (3,4 milhões)
Vitória ................. 1,3% ........... (2,6 milhões
Atlético-PR ............ 1,2% ........... (2,4 milhões)
Sport .................. 1,2% ........... (2,4 milhões)
Santa Cruz ........... 1% .............. (2,0 milhões)
Ceará .................. 0,8% ........... (1,6 milhões)
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PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

6oC 12oC

FOZ DO IGUAÇU

12oC

LONDRINA

25oC12oC 26oC13oC

CURITIBA

20oC7oC 18oC11oC
Céu com
muitas
nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

SEXTA

Nublado

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

QUINTA
NOVA

25/08 - 11h12

CRESCENTE
02/09 - 08h11

MINGUANTE
15/09 - 23h04

SEXTAQUINTA SEXTAQUINTASEXTAQUINTA
Parcialmente
nublado com
chuva e
trovoadas

Sol

CHEIA
08/09 - 22h38

Copa do Brasil
20h Grêmio x Santos

Copa Sul-Americana
17h Danubio x Capiatá
18h Fluminense x Goiás
19h30U. Cesar Vallejox Millonarios
19h30 Caracas x Inti Gas
20h Criciúma x São Paulo
22h Sport x Vitória
22h Deportivo Cali x Cajamarca
22hJorge Wilstermann x Peñarol

VÔLEI

Brasil vence no
encerramento

da série de
amistosos
A seleção brasileira

masculina de vôlei encer-
rou a série de quatro amis-
tosos preparatórios para o
Campeonato Mundial com
vitória. A equipe verde e
amarela derrotou a Itália
ontem por 3 sets a 2, no
ginásio do Trentino, em

Trento, na Itália. Antes, na
Bulgária, a equipe dirigida
pelo técnico Bernardinho

venceu a França e os donos
da casa, e, já na Itália,

derrotou, também, a Sérvia
– todos por 3 sets a 1.

Adorado em Trento
depois de cinco anos

defendendo o time local, o
levantador Raphael destaca
a importância da sequência

positiva realizada pela
seleção brasileira. “Senti

uma evolução do time
inteiro e isso é muito

importante, já que o Mundi-
al é um campeonato muito
longo, intenso e que, com

certeza, vai ser preciso que
todos estejam bem. Houve
um envolvimento de todo o
grupo. Trocamos as peças e
o ritmo seguiu o mesmo. As

vitórias foram boas para
dar moral ao time e essa
sequência é fundamental
para chegarmos bem na
primeira partida que, na
minha opinião será uma

das mais difíceis do grupo,
contra a Alemanha”, afir-

mou Raphael.
A equipe brasileira viaja

amanhã para a Polônia,
local da competição. A

primeira parada da seleção
vai ser na cidade de Kato-
wice. Os outros adversári-
os do Brasil na primeira

fase, pelo Grupo B, serão
Cuba, Finlândia, Coréia do

Sul e Tunísia.

EUROPA

Uefa entrega prêmio de melhor jogador
A Uefa divulgará nesta quin-

ta-feira o nome do melhor joga-
dor da última temporada euro-
peia. O anúncio será feito na
mesma cerimônia do sorteio
dos oito grupos da próxima Liga
dos Campeões da Europa.

Segundo a imprensa euro-
peia, Neuer (Bayern de Munique),
é o favorito a levar o prêmio por
ter vencido a última Copa do
Mundo pela Alemanha. Cristia-
no Ronaldo (Real Madrid) condu-
ziu o Real Madrid à décima
Champions, mas teve atuações
apagadas no Mundial. Robben
(Bayern de Munique), por sua vez,

foi um dos protagonistas no Bra-
sil e levou a seleção holandesa
à terceira colocação.

A votação é feita por 54 jor-
nalistas dos países filhados à
entidade continental. O prêmio
foi criado em 2011. Messi (Bar-
celona), Iniesta (Barcelona) e
Ribéry (Bayern de Munique) fo-
ram os vencedores das edi-
ções passadas.

JOGOS DA JUVENTUDE   BRASIL OBTÉM O DOBRO DE MEDALHAS EM RELAÇÃO A ULTIMA EDIÇÃO

delegação brasileira en-
cerrou ontem a sua par-
ticipação nas Olimpía-

das da Juventude, em Nan-
quim, na China. No 12º dia de
disputas, o grupo de atletas
ainda teve a chance de con-
quistar medalhas na luta olím-
pica estilo livre e nos saltos
ornamentais, na prova por ti-
mes intercontinentais, mas
ficou fora do pódio. Assim, a
delegação brasileira deixa a
China com 15 medalhas, sen-

Melhor desempenho
do seis ouros, oito pratas e
um bronze, mais que o dobro
do número de medalhas da
primeira edição dos Jogos, em
Cingapura 2010.

Nesta quinta-feira, Nan-
quim terá em sua programa-
ção apenas a cerimônia de
encerramento, no início da
noite. A próxima edição das
Olimpíadas da Juventude já
tem sede. Em 2018, os jogos
serão em Buenos Aires, na
primeira vez que a competi-

ção deixará a Ásia.
Na delegação do Brasil,

composta por 97 atletas,
menor apenas que a da Chi-
na, que contou com 213 com-
petidores, dois se destaca-
ram: a ginasta Flávia Sarai-
va e o nadador Matheus San-
tana, que conquistaram três
medalhas cada um.

“Nós temos um plano em
direção aos Jogos de 2020 e
esses atletas se encaixam
neste perfil. Claro que alguns

se destacaram e estarão no
Rio de Janeiro, mas o objeti-
vo da grande maioria dos 97
atletas que estiveram aqui é
chegar a Tóquio ou a 2024”.
Afirmou o diretor executivo de
espor tes do COB (Comitê
Olímpico Brasileiro), Marcus
Vinicius Freire.

Os Jogos Olímpicos da Ju-
ventude reuniram aproxima-
damente 3.700 jovens, de
205 nacionalidades, com ida-
des entre 14 e 18 anos.

 FOTOS: DIVULGAÇÃO

Prêmio é disputado pelo goleiro Neuer

(esquerda) e os atacantes Robben

(centro) e Cristiano Ronaldo (direita)

A

DIVULGAÇÃO

Aos 32 anos e após 114 jogos pela “Roja”, o volante
do Real Madrid, Xabi Alonso (foto), uma das peças-
chave da seleção espanhola entre 2008 e 2012, anun-
ciou ontem que não vai mais disputar partidas com
a seleção espanhola. “Quero comunicar que dou por
finalizada minha etapa na seleção espanhola. O mais
difícil é saber quando dizer adeus e, depois de pen-
sar muito, acredito que este momento chegou”, dis-
se, em comunicado, o jogador basco.


