
Presos destroem penitenciária
e exibem cabeças como troféus
GRUPO LIGADO AO PCC REIVINDICOU A AUTORIA DO MOTIM

A Penitenciária Estadual de Cascavel amanheceu o domingo sob o domínio dos presos. Cerca 
de 800, dos 1.040 detentos, renderam os agentes penitenciários no café da manhã e tomaram 
o presídio. Eles subiram no telhado e agrediram agentes e outros presos. O número de mortos 
é incerto. Dois foram decapitados e as cabeças exibidas como troféus. Vários foram jogados 

do alto do prédio. Três foram socorridos e levados ao hospital. As negociações foram 
suspensas à noite e devem ser retomadas nesta manhã. Págs. 12,13 e 14

Veto à contratação de aprendizes chega à Câmara de Vereadores03

De tirar o fôlego, Anna Luiza Della Costa é destaque da 
coluna nesta segunda-feira. Pág. 09

RODRIGO VIPYCH

FOTOS: AÍLTON SANTOS/MATEUS BARBIERI

Veja fotos exclusivas da rebelião e das decapitações no site www.jhoje.com.br
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Roda vivaRoda vivaRoda vivaRoda vivaRoda viva
    Orlando e Márcia de

Oliveira Gaspar foram para
Belo Horizonte assistir ao

casamento da neta Milena com
Fernando Müller, celebrado

sábado passado.

    Aniversariante desta
quarta-feira, Iolanda Ferraz de

Oliveira reúne amigas para tarde
de chá e bate-papo.

    Marco Aurélio e Leila
Peres Gonzaga encomendaram

para novembro a segunda
visita da cegonha.

    Hóspedes dos amigos Ivan
e Daise Moreira, os casais
gaúchos Douglas e Rosana
Xavier e Otávio e Marinês

Cavalcanti passeiam
em Cascavel.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
Festa que agita a galera

cascavelense semanalmente, a
Quarta das Top será produzida
esta noite pelo Pantanero Bar.
A dupla Douglas & Ana Paula estará
se apresentando no palco da casa.

Na agendaNa agendaNa agendaNa agendaNa agenda
Emplacando a sétima edição, o Jantar Árabe promovido
pela Associação de Senhoras de Rotarianos de Cascavel
movimentará o Espaço Portal na próxima sexta-feira.

oOo
Além das delícias típicas que serão servidas aos

convidados, a festa terá como atrações show com
dançarinas e sorteio de diversos brindes.  Os convites estão
à venda nas Óticas Curitiba, Relojoaria Topázio, Pankeque

House  ou pelos telefones 3223-0519 e 9112-8006.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
Uma dica para quem vai festejar em grande estilo o Dia das Mães.

A Paróquia Santo Antonio promoverá um almoço comemorativo à
data no dia 13. O evento terá lugar no Buffet Palacius, que vai

preparar variadas iguarias como saladas, massas, carnes e
sobremesas. Os convites estão à venda na secretaria da igreja.

“As pessoas viajam para admirar a altura das montanhas,
as imensas ondas dos mares, o longo percurso dos rios, o

vasto domínio do oceano, o movimento circular das estrelas
e, no entanto, elas passam por si mesmas sem se admirarem”

Santo Agostinho

Priscila Leonardo
Silva, em ensaio
produzido pelas
fotógrafas Vera e
Grasi Possa

Bruna Foltz e Priscila
Pavelski, no Wood’s Bar

ASSESSORIA WOOD’S
Os noivos Vanessa Frohlich
e João Paulo Alves, que
trocaram alianças em abril
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Hebe Negrão Gimenez,
clicada por Keila D’Lima

TRABALHO

Cresce emissão
de carteiras

para imigrantes
Pág. 05

Líderes seriam do PCC

R$ 1,00

Cascavel, segunda-feira, 
25 de agosto de 2014

Edição 7043 - Ano XXXVII

Presos foram 
jogados dos prédios

No fim da noite, ônibus foi 
queimado na zona norte da cidade

Preso, Alessandro Meneghel comandou 
as negociações com a polícia

Reféns 
agredidos



Cascavel, 25 de agosto de 2014www.jhoje.com.br02 HOJE

Radar2
Editoria e colaboradores - editoria@jhoje.com.br

Os art igos são de responsabi l idade dos autores e não ref letem a opinião do jornal .  Devem conter até 3,5 mi l  caracteres e ser enviados
com o t í tu lo  “Opin ião”  para redacao@jhoje.com.br ,  com ident i f icação,  prof issão e te lefone.

FR
A
SE

AO LEITOR

Rua Pernambuco, 1600
Centro - CEP 85.810.021

Cascavel-PR - Fone/Fax: (45) 3226-2233
Uma publicação da RCK Comunicações Ltda.

CNPJ: 77.867.877/0001-09
Filiado à ADI-PR

Assinatura anual: R$ 120,00

Direção Geral
Clarice Roman

clarice@jhoje.com.br
Editor

Juliet Manfrin
editoria@jhoje.com.br

E-mails
redacao@jhoje.com.br

comercial@jhoje.com.br
assinaturas@jhoje.com.br
www.jhoje.com.br

falecimentos

Óbitos registrados
ontem, até as 17h, pela

Acesc, em Cascavel

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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 Carlos Mario Maciel (64).

 Irineli Gerolometto (35).

 Dozolina Folador Fedato (91).

 Mari Ferreira (70).

 Francisco de Paulo Victor (64).

LORENA MANARIN

As imagens lembram campos
de guerra do Oriente Médio. Pre-
sos tor turaram e mataram ou-
tros detentos. Cabeças foram de-
cepadas e exibidas como troféus.
Amarrados, reféns foram agredi-
dos e jogados do alto dos prédi-
os. Ninguém sabe ainda quantos
morreram. A descrição, que lem-
bra os conflitos civis do Oriente
Médio, é de uma rebelião que
eclodiu ontem na Penitenciária
Estadual de Cascavel.

Ponta do estopim
O motim começou no início da

manhã de domingo e seguiu noi-
te adentro. A previsão é de que
só tenha fim nesta segunda-fei-
ra. Todo o efetivo policial da re-
gião cerca a unidade, à espera da
ordem para invadi-lo. Do lado de
fora, familiares dos presos ten-
tam impedir um massacre.

A polícia busca descobrir quem
são os líderes da mais violenta
rebelião de Cascavel e uma das
maiores já registradas no Paraná.

Representantes do governo nego-
ciam a libertação dos reféns e a
rendição dos rebelados.

Os líderes teriam ligação com
o PCC (Primeiro Comando da Capi-
tal). Mas um ruralista foi eleito
para intermediar as negociações.

Você confere nesta edição uma
reportagem especial, com muitas
imagens, da rebelião que destruiu
a Penitenciária Estadual de Casca-
vel. E pode ainda acessar fotos ex-
clusivas no site www.jhoje.com.br.

OPINIÃO

A morte trágica do candidato à
Presidência da República, Eduar-
do Campos, é uma perda não ape-
nas de seus familiares, amigos e
correligionários, mas de todos - e
também para a eleição em curso,
que agora tende a se polarizar, se
não surgir um tertius inesperado.

O político era jovem, acabava de
ser pai pela quinta vez, respeitado
por aliados e adversários pela coe-
rência de princípios, componente
da nova geração de homens públi-
cos. À parte a dor da perda, sobra
perplexidade com o ocorrido - algo
absolutamente inesperado.

Fazer ilações sobre o rumo dos
fatos, se não fossem outros acon-
tecimentos - embora característica
humana - provoca desespero, é
estéril, mera especulação. Ainda
assim, não podemos deixar de lado
a indagação: como teria sido isso,
se aquilo não tivesse acontecido?

Não podemos descartar as pro-
messas, os compromissos, que
sempre renovam esperanças,
mas olhamos essas quimeras já
com certa suspeição. Aquele que
as faz assume uma obrigação cla-
ramente definida, mas geralmen-
te esse encargo esvai-se nas cin-
zas do esquecimento, até para

O Papel do Inesperado
Wanda Camargo - educadora e assessora da presidência das Faculdades Integradas do Brasil - UniBrasil

aqueles que um dia, talvez, te-
nham acreditado nela. É apenas
em uma democracia, onde o cida-
dão tem efetivamente voz e não
apenas voto, que essas promes-
sas, assumidas de forma livre, po-
derão ser cobradas e cumpridas.

Compromissos morais nascem
da ação - e apenas na ação podem
efetivar-se, numa perspectiva ama-
durecida, proveniente da atividade
social, dado que uma identidade
pessoal cria-se no diálogo, não
pode existir sem a intermediação
da realidade e da coletividade. A
possível autenticidade implica em
que a obrigação tenha um aspecto
recíproco, já que a afirmação e a
manutenção de promessas ocor-
rem normalmente em nível trans-
cultural, aquele que promete tendo,
na maior parte das vezes, mais pri-
vilégios materiais e culturais que
aqueles que nele creem.

Todas as sociedades são cons-
tituídas por instituições reconheci-
das internamente como legítimas,
e sem uma rede de ordenamento
jurídico e comunitário tornam-se
absurdas e desumanas, como em
países totalitários. No entanto, co-
munidade não é apenas um con-
ceito - para constituir-se exige

como alvo o bem comum; para
manter-se e articular-se necessita
o rumo do espaço moral, da origem
social de toda concepção do dever
- não apenas o abstrato.

Acima das discórdias e das
precariedades, necessita discus-
são, pois as teorias normativas
devem levar ao consenso - e o dis-
curso na esfera pública deve se
orientar para o consenso e com-
preensão mútua. Por isso, muitos
pensadores fazem uma importan-
te distinção entre a liberdade de
valores e a relevância de valores,
já que as infindáveis formas do
mundo social estão em relação
direta aos valores culturais.

Que lei rege o cumprimento
das promessas eleitorais? Delas
preservaremos outra memória
além do possível registro nas pá-
ginas de um antigo jornal?

Independentemente da candida-
tura a sagrar-se vencedora, a dúvi-
da sobre qual teria sido nosso futu-
ro, se nada houvesse ocorrido, per-
sistirá. Ao cumprir o dever de votar,
manifestando nossa vontade, e re-
novando nossa esperança, gosta-
ríamos de poder, desta vez, e em
memória da excelente pessoa de-
saparecida, denominá-la confiança.

 “Acho que o pessoal está con-
fundindo o presidente da Repú-

blica com rei ou rainha”

Campanha de Natal
A Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel)
promoveu uma carreta no fim de semana para divulgar a
campanha de Natal deste ano. Dentre os 54 prêmios,
destaque para os três veículos zero quilômetro, que foram
expostos durante o trajeto que percorreu a Avenida Brasil.

Sorteio
Todos os consumidores
que fizerem compras no
comércio de Cascavel de
1º de novembro até o
Natal receberão cupons
nas lojas cadastradas. O

DIVULGAÇÃO

Presidente Dilma Rousseff, em
ataque velado à candidata à Presidência
da República, Marina Silva.

sorteio dos prêmios será
dia 27 de dezembro.

Maior campanha
O presidente da Acic, José
Torres Sobrinho, espera
com a campanha recuperar
o movimento das lojas e
atrair consumidores de
toda a região. A pretensão
da entidade é de que essa
seja a maior campanha de
Natal já realizada
em Cascavel.

Vestibular
A Unioeste lança hoje a
campanha de publicidade
do Vestibular 2015. A
universidade reúne a
imprensa em um café da
manhã, na reitoria, em
Cascavel. O evento
começa às 9h.
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TV Câmara
O Legislativo de Cascavel
aproveitou a audiência
pública sobre o
fracking, na última
quinta-feira, para fazer
uma simulação com os
equipamentos que serão
usados para a TV Câmara,
que ainda não tem prazo
para entrar em
funcionamento. O teste-
piloto teria ficado
aquém da expectativa,
uma vez que a
transmissão via internet
apresentou falhas.

Sabatina I
Mais políticos do que
jornalistas. Foi assim a
“sabatina” realizada
sábado na AJC
(Associação dos
Jornalistas de Cascavel)
com o presidente da
Assembleia Legislativa e
do PSDB do Paraná,
Valdir Rossoni. Embora o
comunicado fosse de
que “os profissionais de
imprensa poderiam
apresentar qualquer
questionamento”,
Rossoni não ficou
satisfeito com as
perguntas. Primeiro sobre
a divisão do PSDB, que é
notória há bastante
tempo. “Não tem divisão.
Há uma campanha eleitoral
em que cada um procura
seu espaço. [...] Tem
alguns que simpatizam e
outros que não
simpatizam”, disse.

Sabatina II
Questionado sobre o
fato de vir à região
raramente, mesmo
ocupando o segundo

Mais prazo
O presidente da Asservel (Associação

dos Servidores Municipais de
Cascavel), Paulo Pereira da Silva
(foto), pediu mais prazo para o

Conselho Fiscal da entidade para
apresentar a prestação de contas da entidade, que

enfrenta a pior crise financeira desde a fundação, há
30 anos. A data limite é 29 de agosto.

Notificação
Na semana passada, o presidente do Conselho Fiscal da

Asservel, Leonir Cruz, o Chiquinho, entregou a
notificação extrajudicial ao presidente da Associação,
determinando o prazo de dez dias para a prestação de

contas e apresentação do plano de recuperação
financeira. A iniciativa tem o objetivo de esclarecer as
dúvidas sobre a dívida da Associação com fornecedores.

O valor ultrapassaria R$ 1 milhão.

 O candidato ao governo do Paraná Rodrigo
Tomazini (PSTU) escolheu a região oeste do Paraná
para fazer campanha nesse fim de semana.  E hoje
ele está em Cascavel para apresentar os candidatos
do partido e conversar com os trabalhadores.

DIVULGAÇÃO

cargo mais importante do
Estado, Rossoni
tergiversou: “Atuo no
interior do Estado há 20
anos. Ninguém dos
deputados conhece
melhor o interior do
Paraná do que eu. Estou
com meu dinheiro,
candidato a deputado. O
título de presidente da
Assembleia eu deixei em
Curitiba”.

Sabatina III
Já a respeito da sobra de
R$ 600 milhões do
orçamento da Assembleia
Legislativa nos últimos
três anos e meio, Rossoni
negou que seja fruto de
erro orçamentário. “Não é
erro de orçamento. Todos
os poderes têm um índice
de receita baseado no
orçamento. Isso é
constitucional, tem que
mudar a Constituição.
Antigamente tinha o
mesmo orçamento e o
dinheiro sumia”, garantiu.

Polêmica dos
uniformes
Ainda sobre a Câmara de
Cascavel... o uso de
uniformes pelos
servidores concursados
com o intuito de
identificá-los e melhorar
o atendimento virou
nova discussão nos
bastidores da Casa de
Leis. A iniciativa da
presidência está sendo
considerada pouco
eficaz, uma vez que
ficaram de fora os
assessores parlamentares
e outros comissionados,
que são a maioria no
Legislativo municipal.

Câmara de Vereadores de Cas-
cavel realiza nesta segunda-
feira, às 9h30, mais uma ses-

são ordinária deste ano. Estarão
em pauta um veto e três projetos
de lei em primeiro turno. O veto to-
tal do prefeito Edgar Bueno (PDT)
se refere ao Projeto de Lei 25/
2014, que dispõe sobre a criação
do programa municipal de contra-
tação de aprendiz na administração
direta e indireta e por entidades
sem fins lucrativos.

Na justificativa enviada aos ve-
readores, o Executivo alega que “o
Supremo Tribunal Federal veda a
adoção de regime híbrido [celetis-
ta e estatutário] e há, também, o
fato da inexistência de lei federal
que regulamente a aprendizagem
na administração pública”.

A contratação de menores
aprendizes é regida pela CLT (Con-
solidação das Leis do Trabalho) e
o regime jurídico único do Municí-
pio de Cascavel é o estatutário.
Apesar disso, existem servidores
de outras áreas que já trabalham
sob o regime de CLT na prefeitura.

Outro ponto destacado na argu-
mentação do Executivo é a falta de
recursos para aumentar o quadro
pessoal, ficando restritos os investi-
mentos às áreas prioritárias de saú-
de e educação. O projeto de lei apro-
vado na Câmara é de autoria do vere-
ador Vanderlei do Conselho (PSC).

A

TRABALHO  AUTOR DA PROPOSTA QUER QUE PREFEITURA CONTRATE 360 APRENDIZES

Câmara aprecia veto a
projeto sobre menores

Nos últimos dias o parlamentar
articulou com os colegas no sentido
de derrubar o veto do Executivo mu-
nicipal. De acordo com Vanderlei, a
proposta permitirá a contratação de
360 aprendizes, uma vez que a lei
estabelece a cota de 5% em relação
ao total dos servidores públicos na
administração direta e indireta.

“O projeto é importante porque
abre a possibilidade dessas con-
tratações. Hoje o Município não
tem menor aprendiz em seus qua-
dros. Por isso, quero discutir nova-
mente a proposta com os colegas
em plenário”, afirmou Vanderlei.

Ele informou que três entidades
estão cadastradas pelo Conselho
Municipal dos Direitos das Crianças
e dos Adolescentes para incluir os
aprendizes. São elas: Guarda Mirim,
Instituto Gerar e Fundação Assis
Gurgacz. O vereador espera que o
veto seja derrubado em plenário.

Estagiários
Apesar do veto, o chefe do

Executivo, Edgar Bueno, elogiou a
proposta do vereador Vanderlei

do Conselho e destacou a
importância de oportunizar a

aprendizagem e profissionaliza-
ção de jovens e adolescentes.
Segundo o texto enviado à

Câmara, “a prefeitura já man-
tém em seu quadro 740 ado-
lescentes e jovens na faixa

etária de 16 a 25 anos, inte-
grando o Programa de Estágio,
sendo eles estudantes regular-
mente matriculados em cursos

oferecidos por instituições
públicas ou privadas”.

PREVENÇÃO

Proposta inclui
Agosto Azul no

calendário
Os vereadores de Cascavel

também vão votar nesta segunda-
feira o Projeto de Lei 57/2014,
que institui no calendário oficial
do Município o Agosto Azul, cujo
objetivo é reforçar a campanha

nacional que incentiva os homens
a cuidarem da própria saúde.

Depois do Outubro Rosa - campa-
nha que alerta as mulheres sobre

o câncer de mama -, agora o
Agosto Azul vem chamar a aten-
ção dos homens para os riscos

do câncer de próstata.
A iniciativa é da vereadora

Danny de Paula (PMN).
A campanha deve ser realizada

todo mês de agosto. Pelo texto, a
prefeitura fica autorizada a firmar
convênio com órgãos públicos e a
iniciativa privada para realizar as

ações do Agosto Azul.

 O veto do Executivo será votado
pelos vereadores na sessão de hoje

LORENA MANARIN

Nas eleições gerais de ou-
tubro deste ano, 634 eleito-
res pediram à Justiça Eleito-
ral habilitação para votar em
trânsito no primeiro turno e
613 para o eventual segundo
turno em Cascavel. Os dados
são da 143ª Zona Eleitoral,
responsável pelos trabalhos.

O prazo para requerer o voto
em trânsito terminou semana
passada e a novidade se aplica

VOTO EM TRÂNSITO

Mais de 600 eleitores pedem
autorização para votar fora

as cidades com mais de 200 mil
eleitores e capitais.

Em Cascavel, a Justiça Eleito-
ral disponibilizou seções para
atender esses eleitores nos Co-
légio Nossa Senhora Auxiliadora
e Eleodoro Ébano Pereira. No pri-
meiro turno, 266 escolheram
para votar no Eleodoro e outros
368 no Auxiliadora. No segundo
turno, 252 pessoas optaram pelo
Eleodoro e 361 pelo Auxiliadora.
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s contribuintes que têm dí-
vidas com a União, venci-
das até 31 de dezembro de

2013, têm até hoje para pedir o
parcelamento do Refis da Crise,
programa de renegociação de
débitos federais. O programa
para a adesão está disponível
no Centro Virtual de Atendimen-
to da Receita Federal (e-CAC).

O Refis da Crise prevê o par-
celamento em até 180 meses
(15 anos) de dívidas de pesso-
as físicas e jurídicas com a
União. A renegociação abrange
tanto tributos em atraso, devi-
dos à Receita Federal, como dé-
bitos inscritos da dívida ativa da
União, cobrados pela Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional.

Todos os parcelamentos te-
rão isenção de encargos e des-
contos escalonados de multas
e juros conforme o número de
prestações. Em relação às mul-
tas de mora e de ofício, o abati-
mento varia de 100%, para dé-
bitos quitados à vista, a 60%,

O

FISCO   PROGRAMA PREVÊ PARCELAMENTO DA DÍVIDA EM ATÉ 180 MESES

Termina hoje prazo para
adesão ao Refis da Crise

para dívidas parceladas em 180
meses. O desconto nos juros
ficará entre 45% e 25% na mes-
ma comparação.

Criado em 2009, o Refis da
Crise originalmente renegociou
dívidas com a União, vencidas
até dezembro de 2008. No ano
passado, o programa foi reaber-
to para incluir débitos vencidos
até 2012, e fez o governo obter
R$ 21,8 bilhões em receitas
extraordinárias. O dinheiro aju-
dou no cumprimento da meta
de esforço fiscal, em 2013.

Neste ano, o governo decidiu
ampliar o programa e permitiu
o parcelamento de dívidas ven-
cidas até 31 de dezembro do
ano passado. Originalmente, a
equipe econômica esperava
obter R$ 12 bilhões com a rea-
bertura do Refis, mas a estima-
tiva foi aumentada para R$ 18
bilhões após o governo reduzir
a parcela mínima de adesão e
permitir a entrada de mais em-
presas no programa.

BENEFÍCIO

Previdência começa
a pagar o 13º

A Previdência Social começa
hoje o pagamento da primeira

parcela do décimo terceiro
salário. Na mesma data tem
inicio o depósito dos benefíci-
os da folha de agosto para os
segurados que recebem até

um salário mínimo e têm
cartão com final 1, desconsi-

derando-se o dígito. Para
quem recebe acima do míni-
mo, o pagamento começa a
ser depositado no dia 1º de
setembro. O calendário de

pagamento de agosto segue
até o dia 5 de setembro.

Na folha de agosto, a Previ-
dência vai transferir para
economia dos municípios
mais de R$ 13,9 bilhões

referentes apenas ao paga-
mento da primeira parcela da
gratificação natalina, conhe-
cida como 13º salário. Ao

todo, mais de 27 milhões de
benefícios terão direito ao

abono em todo o Brasil. Além
disso, a folha de agosto vai

pagar mais de 31 milhões de
benefícios o que correspon-
de a cerca de R$ 29 bilhões.
O valor total da folha, consi-

derando o pagamento da
gratificação natalina ultra-

passa R$ 43 bilhões.
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Hoje mostrou sema-
na passada a quanti-
dade de estrangeiros,

entre eles haitianos, que
encontraram, em Casca-
vel, uma opor tunidade de
emprego e de qualidade
de vida. Segundo dados da
Polícia Federal, pelo me-
nos 3 mil haitianos vivem
legalmente no Município.

Com isso, a procura dos
estrangeiros para a confec-
ção de car teiras de traba-
lhos teve um aumento signi-
ficativo nos últimos anos.

Somente este ano, de ja-
neiro a julho, segundo dados
do MTE (Ministério do Trabalho
e Emprego), já foram emitidos
1.011 documentos para es-
trangeiros. Durante todo o ano
de 2013 foram confecciona-
das 1.607 carteiras a estran-

TRABALHO   NESTE ANO JÁ FORAM EMITIDOS MAIS DE MIL DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE CASCAVEL

De cada 100 novas carteiras,
14 são para estrangeiros
Reportagem de Eliane Alexandrino
Fotos de Lorena Manarin

geiros. Em 2012, o número
chegou a 1.126, em 2011 fo-
ram 925 e, em 2010, ano em
que os haitianos começaram
a chegar à cidade, foram emi-
tidos 664 documentos.

De acordo com a gerente
de atendimento do Ministé-
rio, Elizângela Farias, a pro-
cura maior é por estrangei-
ros do Haiti e de Bangladesh.
“Em média, são 140 atendi-
mentos mensais para estran-
geiros este ano, sendo a mai-
oria a população haitiana. No
ano passado, estrangeiros
de Bangladesh ficaram no
topo do ranking das emis-
sões”, afirma Farias.

O haitiano Marcelin Gerfrad
é cobrador e está em Casca-
vel há dois anos e meio. Ele
conta que teve acesso à car-
teira de trabalho no Norte do
Brasil, no Acre.

“Depois que eu fiz o docu-
mento fui convidado a traba-

O

São emitidos 140

documentos mensais para

estrangeiros em Cascavel

lhar em Cascavel. Já trabalho
com carteira assinada há um
ano e dois meses. Depois que
é feito o documento fica mais
fácil conseguir emprego”, res-
salta Gerfrad.

LORENA MANARIN

Aos 73 anos de idade, Ru-
bens Ferreira exibe no rosto
as marcas do tempo e man-
tém a determinação e a sim-
patia como se estivesse no
início de sua profissão.

Há 52 anos o primeiro ven-
dedor ambulante de Casca-
vel chegou à Rua Souza Na-
ves, onde trabalha até hoje.
“Acompanhei o crescimen-
to do Município. Por aqui
tudo era barro”, lembra.

Antes mesmo de chegar
a Cascavel ele já vendia
guarda-chuvas em São Pau-

GRANDE PROCURA

Mais de 7,2 mil
documentos

confeccionados
Apesar do crescimento da

emissão das carteiras para
trabalhadores estrangeiros,
a quantidade expressiva de
emissão ainda é brasileira.
De janeiro até agosto foram

confeccionadas 7.248
documentos em Cascavel.

No ano passado, foram
11.154; em 2012 o número
foi de 8.233; em 2011 o MTE

emitiu 8.522 e, em 2010,
7.364 documentos.

“A procura maior ainda é de
brasileiros, cascavelenses.

Nosso escritório atende ao todo
86 municípios. Mas Cascavel é
o líder nas emissões”, lembra a

gerente de atendimento do
MTE, Elizângela Farias.

A dona de casa Maria José
da Silva é fiel ao carrinho pa-
rado na esquina. “Já comprei
muitas vezes sombrinhas e
guarda-chuvas. Ele nos con-
quista pela alegria”.

A propósito do item que co-
loca à disposição dos clien-
tes, certamente em dias de
chuva a procura é maior, “per-
co a conta das vendas”, cita
Ferreira. Entretanto, quando
há sol, também há produtos
para escolha. “Sempre tem al-
guém que quer se proteger do
calor”, complementa.

Entre cores, estilos e ta-
manhos, não faltam opções.
O custo também é bastante
variado, “mas garanto que de
R$ 15 para cima são todos
produtos de primeira linha”.
No fim do mês, ele revela ter
um salário bom e merecido
por quem tanto se esforça.
“Recebo cerca de R$ 2 mil”.
(Romulo Grigoli)

lo, lugar de onde ainda traz
a mercadoria que lhe garan-
te o sustento. “Comecei
muito cedo nessa profissão,
mas tenho orgulho do que
faço e meus filhos também”.

A vida dedicada ao comér-
cio trouxe, além da renda, o
reconhecimento pela postura
que mantém com os clientes.
“Sou muito feliz por isso, todo
o mundo me quer bem. Duran-
te o dia sempre há quem me
traga um agrado”, conta o ca-
melô, ao se referir aos vizi-
nhos que também vendem na
região central da cidade.

Quem é atendido por Ru-
bens volta para casa satis-
feito pela negociação e
pe la  conqu is ta  de uma
amizade.”Conheço ele há
anos, ele só vende o que é
bom. É uma pessoa hones-
ta e que só quer o bem de
todos”, ressalta Maria
Olímpia Semiguin.

Regulamentação
A aprovação do Projeto de Lei Complementar 01/2014,
que regulamenta o comércio ambulante em Cascavel,

impõe inúmeras determinações, mas traz segurança para
quem depende do serviço. “O fato de ter um documento
para legalizar o trabalho é muito importante e já espe-
rávamos por isso”, admite Rubens Ferreira, o primeiro

vendedor de Cascavel.

Documentação necessária
Para ter acesso à carteira de trabalho brasileira o estran-
geiro tem que apresentar o protocolo de pedido de perma-
nência da Polícia Federal ou CIE (Carteira de Identidade de

Estrangeiro), CPF (Cadastro da Pessoa Física) e compro-
vante de endereço.

O atendimento é feito na sede do MTE, em Cascavel, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. O prazo de entrega

do documento é de até dez dias.

52 ANOS DE PROFISSÃO

Ambulante é fiel à venda de
mercadorias no mesmo ponto

 Simpatia do

ambulante conquista

clientes há mais de

50 anos

LORENA MANARIN

CORRA OU PEDALE PARA CRISTO
O movimento metodista Corra ou Pedale para Cristo promoveu uma ação ontem
na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel, como estímulo à atividade física e à
reunião de famílias. O grupo percorreu trajetos de diferentes distâncias a pé e
de bicicleta. A próxima ação está marcada para 14 de setembro.

DIVULGAÇÃO
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s imigrantes haitianos
que moram em Casca-
vel terão acesso a uma

cartilha para auxiliar na co-
municação e na inserção so-
cial e laboral. Organizada
pela Associação dos Imi-
grantes Haitianos em Cas-
cavel, o material contém per-
guntas e respostas sobre te-

mas específicos e está pu-
blicada tanto em português
quanto em crioulo haitiano.

Essa é a terceira edição
da car tilha, que anterior-
mente já havia sido distribu-
ída pela Pastoral da Mobili-
dade Humana da Diocese
de Tabatinga (2011) e pelo
Ministério do Trabalho e Em-

COMUNICAÇÃO   MATERIAL VISA AJUDAR NA INSERÇÃO SOCIAL

A paixão por veículos anti-
gos, como o popular Chevet-
te, motivou um grupo de cer-
ca de 50 pessoas a expor
seus carros ontem na Praça
da Bíblia, em Cascavel.

O segundo encontro promo-
vido pelo Clube dos Chevettes
reuniu desde os mais antigos
até os últimos automóveis
dessa marca. A exposição con-
tou com um show de cores e
acessórios diferentes, que tor-
nam cada veículo peça única.

De acordo com Rafael Pe-
reira, um dos organizadores
do evento, o objetivo é propor
a troca de informações entre
motoristas sobre peças, mo-
delos e até mesmo potência
dos carros, além, é claro, de
atrair a comunidade e exibir
suas raridades. “É um mo-
mento de aproximar aqueles
que têm chevette e as pesso-
as que gostam de ver carros
antigos. Também consegui-

mos arrecadar alimentos e
brinquedos entre os exposito-
res que serão doados para o
Lar dos Bebês”, acrescenta.

FIM DO MITO
Valdomiro Bueno conta que

esse tipo de encontro resgata
um pouco da história desses
veículos, hoje esquecidos. “A
maioria das pessoas vive só
de ostentação. O Chevette já
foi muito marginalizado, até
visto como carro de assalto, e
queremos desmitificar isso”.

Fabricado em 1992, o Che-
vette Júnior que Valdomiro
mostra com orgulho é um dos
últimos a serem fabricados
nessa categoria com motor
mil cilindradas. O cuidado
que mantém no dia a dia com
o veículo é o mesmo deman-
dado por um carro novo. “O
gasto para a manutenção é
o mesmo, mas para que tem
paixão vale a pena”, argumen-
ta. (Romulo Grigoli)

A Caixa Econômica Federal
começa hoje a pagar parcela do
FGTS (Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço) às vítimas das
chuvas registradas em Cascavel
no início do mês de junho.

E atenção: o atendimento pre-
sencial será realizado exclusiva-
mente na agência Centro da Cai-
xa, localizada à Avenida Brasil,
6.266, até 5 de setembro. Equi-
pes de empregados da Caixa fa-
rão o atendimento aos beneficiá-
rios e a conferência dos documen-
tos necessários para o saque.

Nos municípios com decla-
ração de situação de emergên-
cia ou estado de calamidade
pública, os trabalhadores, resi-
dentes nas áreas atingidas e
informadas pelo poder público
local, têm direito a sacar o va-
lor existente, limitado a R$ 6,22

Haitianos terão cartilha
“crioulo-português”
O

prego (2012), em Brasília.
Representantes da Associ-

ação dos Imigrantes Haitianos
foram convidados a participar
da sessão desta segunda-fei-
ra da Câmara de Vereadores,
oportunidade em que o verea-
dor Paulo Porto (PCdoB) apre-
sentará a cartilha a população.
A sessão começa às 9h30.

ENCHENTES

Pagamento do FGTS começa nesta segunda-feira

APAIXONADOS POR CARROS

Clube dos Chevettes
apresenta as supermáquinas

ROMULO GRIGOLI

 Clube dos Chevettes expõe raridades pela segunda vez na cidade

mil por conta vinculada do
FGTS. É preciso ter saldo em
conta para realizar o resgate.

Nove bairros serão atendi-
dos neste primeiro dia. Confi-
ra na tabela abaixo o cronogra-
ma de pagamento.

 O atendimento presencial
será realizado apenas na

agência Centro da Caixa –
Av. Brasil, 6.266, Cascavel

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO POR BAIRROS



Cascavel, 25 de agosto de 2014 www.jhoje.com.br 07LOCAL

diretoria@jhoje.com.br
Emilio Fernando MartiniCarCarCarCarCartuchotuchotuchotuchotucho

CENTRO DA JUVENTUDE   ALÉM DE PALESTRA, ATIVIDADES RECREATIVAS APROXIMARAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ação orienta sobre hora de trabalhar
C

om o tema “Trabalhar é
para adulto. Criança que
ser criança”, o Centro de

Juventude Professor Jomar Vi-
eira Rocha, no Bairro Interla-
gos, em Cascavel, reuniu a
comunidade para orientá-la
sobre a importância da ida-
de certa para começar a tra-
balhar. A ação ocorreu na tar-
de do último sábado e reuniu
mais de 400 pessoas.

Pais assistiram a uma pa-
lestra e reconheceram a impor-
tância da discussão sobre
cada etapa da vida dos filhos.
“Sempre incentivo meu filho o
estudo, a praticar esportes e
acho muito importante todas
essas atividades que o Centro
oferece, mas também educo

meu filho para ajudar em casa
e daqui a alguns anos começar
a trabalhar”, disse a dona de
casa Sandra Adriana Belesque,
mãe de um menino de dez anos.

A coordenadora do Centro
da Juventude, Rosângela Gou-
veia, conta que a proposta
também teve como objetivo
enfatizar um dos assuntos que
serão trabalhados a partir des-
ta semana no seminário so-
bre a erradicação do trabalho
infantil. “O Município conta
com o apoio do Peti [Programa
de Erradicação do Trabalho In-
fantil] do governo federal e isso
é importante para que as cri-
anças estejam afastadas de
atividades de exploração. Com
o evento a intenção é consci-

entizar ainda mais a comuni-
dade”, ressalta.

AÇÃO SOCIAL
Enquanto adultos busca-

ram informações e puderam
aproveitar serviços na área da
saúde, como aferição da pres-
são arterial, orientações sobre
obesidade e prevenção do cân-
cer bucal e corte de cabelo,
crianças e adolescentes par-
ticiparam de diversas ativida-
des recreativas.

Lucas Ribeiro, de 12 anos,
já frequenta o Centro da Juven-
tude e está inscrito em proje-
tos de futsal, grafite e skate.
No dia do evento ele colocou
em prática o que aprende nas
aulas, mas reclamou das con-
dições do espaço para mano-

bras de skate. “Já temos um
buraco aqui na rampa e isso
está atrapalhando”, comenta.

O evento teve parceria da
Unioeste, da Agência do Traba-
lhador, que emitiu carteiras de

trabalho para adolescentes
acima de 14 anos, do Cras
(Centro de Referência em As-
sistência Social), do programa
Eureca e do Colégio Estadual
do Interlagos. (Romulo Grigoli)

FOTOS: AILTON SANTOS

Adolescentes aproveitaram a tarde

em manobras de skate

Cortes de cabelo gratuito foram

realizados durante o evento

CantinhodaBoca
DIVULGAÇÃO

O Leopoldo Furlan, para não comprar,

marcou com o Carlão e “fugiu” para a

Argentina pescar, mas a Leila e o Leandro

não deixaram a gente na mão e

compraram o seu ingresso para o Jantar

da Boca. Ufa!!

Bom-dia!
Iniciamos a semana fazendo continência e saudando a todos
os integrantes do Exército Brasileiro pela comemoração do

Dia do Soldado, nesta data. A todos, de A a Z, meus
parabéns!

Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna deverá ser o
debate de amanhã entre os
presidenciaveis.

Encerrando
Uma ótima semana para
todos!!!Só risos

O cidadão está andando de táxi quando o motorista diz:
- Olha que mulher bonita!... Nooossa, ela é um avião!
E o passageiro responde, gritando: - FEIA!
O motorista, olhando: - Feia nada! Ela é muito linda!
E o passageiro, aos berros: - FEIA!... FEIA!... FEIAAAA!
O motorista, que dirigia olhando para a mulher na rua, bate
na traseira de um caminhão. Louco da vida, ele exclama:
- Pô, cara! Você viu que eu ia bater! Por que não me avisou???
E o passageiro, histérico diz:
- Pô!! Eu ava alando há ua hora: feia, feia... e ocê não feiôô.
É ...urdo, é..., seu ilho da uta!!

A pérola
A presidente Dilma,
questionada sobre o atraso
das obras do PAC pelo Brasil
inteiro, mandou esta: Só
atrasa obras quem não faz!
Acho que é uma verdade, se
fizesse não atrasava!

A promessa
Todos os candidatos a
presidente estão prometendo
as reformas política e
tributária (inclusive a atual).
A partir do próximo ano,
acho que somente os que
perderem a eleição manterão
o “compromisso”!!

Na pauta...
... de sessões do Supremo em Brasília, o processo contra o
prefeito Edgar Bueno não entra em pauta nesta terça-feira.
O caso mais próximo a ser julgado amanhã é um outro de

Buenópolis (MG)!!

Na política
Valdir Rossoni passou por
Cascavel parecendo ser uma
versão mais nova de
Requião. Primeiro domina o
PSDB ditatorialmente no
Estado, depois trata a
imprensa convocada para
sua sabatina de forma
grosseira. Só falta comer
mamona!!

Interessante é...
... que a maioria dos
tucanos de Cascavel não
ficou nem sabendo que seu
“líder maior” Rossoni
estaria em Cascavel no
sábado. Inclusive o único
vereador do partido, que
não dobra com o chefe
tucano!!Vendo a...

... rebelião e a forma animalesca dos presidiários, acho
que precisamos rever o sistema, com mais severidade,
sem moleza para bandido. Causam pânico e prejuízo.

Nem sempre merecem o respeito que os defensores dos
direitos humanos pedem!!

Cartucho histórico
Em 25 de agosto de 1609 Galileu Galilei apresentava ao
mundo o telescópio, sua mais nova invenção. Apesar de
a data passar despercebida para muitos, trata-se de um

dos mais importantes avanços tecnológicos da história. O
astrônomo italiano foi a primeira pessoa a observar a

Lua por um telescópio!!

E NO FILE & CIA NO DOMINGO...
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30 anos de
história

A Feira do Pequeno Produtor
de Cascavel completou 30
anos em 2014. Com uma

média de público mensal de
50 mil pessoas, a feira
ocorre todas as terças e
quintas-feiras das 13h30
às 22h na Avenida Brasil,
nos sábados das 5h às

12h ao lado da Prefeitura
de Cascavel e no domingo,

das 4h30 às 12h. (LL)

esta segunda-feira é co-
memorado o Dia Nacio-
nal do Feirante. Uma

classe que trabalha muito
para conquistar a renda men-
sal em uma atividade que, em
geral, envolve toda a família.
Em Cascavel, a Feira do Peque-
no Produtor garante o susten-
to para 95% dos feirantes. Al-
guns deles mantêm as barra-
cas há mais de 15 anos e
atendem a uma média de 50
mil pessoas por mês.

Segundo o presidente da
Associação dos Feirantes de
Cascavel, Luiz Meyer, a Feira
do Pequeno Produtor tem 100
feirantes. “Aqui todo o mundo
é simples, todos vivem do que
produzem e todos participam
da feira há muitos anos”, re-
sume, e acrescenta: “Em rela-
ção ao Dia Nacional do Feiran-
te, tenho pouco a dizer, apenas

DIA DO FEIRANTE   CERCA DE 95% DOS PRODUTORES VIVEM SÓ DESSA ATIVIDADE

Mais de 50 mil pessoas
fazem a feira em Cascavel

peço que Deus continue nos
abençoando para podermos
continuar trabalhando”.

A produtora Loiraci de Sou-
za trabalha na feira há 13 anos
vendendo as hortaliças que
cultiva em sua propriedade.
Ela diz que o principal proble-
ma em ser feirante hoje em dia
são as variações climáticas.
“O clima tem ficado muito in-
constante com o passar dos
anos. Um exemplo é este in-
verno, pois tem feito calor
quase todos os dias, isso
atrapalha muito a produção.
Perdemos produtos quando
chove muito ou pouco, quan-
do está muito frio ou muito
quente”, explica.

Vender trufas e bombons
também é um bom negócio.
Leandra Nunes Vieira traba-
lha na feira há 12 anos aju-
dando os pais. “Hoje toda a

nossa produção é baseada
na venda da feira, temos
mais de 40 sabores diferen-
tes de bombons e vendemos
muito bem. O que ganhamos
aqui é suficiente para sus-
tentar a família”, comenta.

TRADIÇÃO
Visitar a feira é muito mais

que fazer compras, é pratica-
mente uma tradição. Uma con-
sumidora que prestigia os pe-
quenos produtores é a empre-
sária Carla Dahmer. “Eu faço
compras principalmente na
feirinha de sábado, que é
mais perto de casa. Os pro-
dutos e os preços fizeram
com que eu virasse cliente
fiel”, diz. (Larissa Ludwig)

 Um dos produtos mais tradicionais

da feira são os pastéis

LORENA MANARIN
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Por Rose Bracht

Armindo Remi Seibert
Jorcelei Antes

Luiza Pastorini Lança Nova
Ruthi Anne Pole
Valdir Zaffonato

Danielly Costa dos Santos
André Pedretti
Douglas Utzig

Rui Celso Karpinski
Vanderlan Rodrigues Ferreira

Murilo Cezar Bredt
Ariane Prestes

Vicente Albuquerque
Airton Müller

Suellen Miranda
Francisco Salles do Amaral
Camila Magalhães da Rocha

José Aparecido Fróes
Marlene Pires Andrade

Mychelle Gurgacz

Beleza pura:
Anna Luiza
Della Costa,
na lente de
Rodrigo Vipych

Em evento social, a empresária Mara Lângaro e a estilista
Cyntia Fontanella, em flash de Pamela Bettega

Marcando
presença em
festa
promovida na
Associação
Atlética
Comercial,
Lisiane Savi,
Luiz Frigo e
Dirce Maria
Scaravonatto

Neide e Elói
Reichert,
fotografados
por Arivonil
Policarpo em
festividade
recente

 “Os homens que
procuram a felicidade

são como os
embriagados que não

conseguem encontrar a
própria casa, apesar de

saberem que a têm”
Voltaire

Na ordem do diaNa ordem do diaNa ordem do diaNa ordem do diaNa ordem do dia
Organizado pelo Crea-PR com apoio de

diversas entidades, ocorre hoje em Cascavel
o 2º Fórum de Acessibilidade. Realizado

sob o tema Quebrando Barreiras, o evento
é direcionado a empresários, gestores e

profissionais interessados na
implementação de ações socialmente

responsáveis ligadas à acessibilidade da
população de baixa renda.

VINICIUS BRACHT

DestaqueDestaqueDestaqueDestaqueDestaque
Com início marcado para o

próximo domingo, no Centro
Cultural Gilberto Mayer, o
25º Festival de Dança de

Cascavel terá dois
espetáculos de abertura. O

elenco da Cia. Balé de
Londrina vai subir ao palco

para apresentar as
coreografias “A Sagração da

Primavera” e “À Cidade”.

Em pautaEm pautaEm pautaEm pautaEm pauta
Procurador de Justiça e Coordenador do Caop (Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e
Adolescente), Murillo José Digiácomo desembarca hoje em

Cascavel vindo de Curitiba.
Vai proferir a palestra magna do 2º Seminário Municipal de
Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do Trabalho

Infantil, evento que a Secretaria de Assistência Social realiza a
partir das 13h no auditório da Unipar.

Altura X coraçãoAltura X coraçãoAltura X coraçãoAltura X coraçãoAltura X coração
Mulheres com baixa estatura têm
um risco 1,5 vez maior de sofrer
alguma doença cardiovascular. A
pesquisa desenvolvida com mais
de 3 milhões de indivíduos, pela

Universidade de Tampere, na
Finlândia, indica que pessoas

com altura inferior a 1,60 m tem
uma largura arterial menor, o que
facilitaria a obstrução dos vasos

sanguíneos.

Prêmio FiepPrêmio FiepPrêmio FiepPrêmio FiepPrêmio Fiep
Idealizado pela Federação das Indústrias do Paraná, o Prêmio Fiep de
Jornalismo distribuirá em sua primeira edição nada menos do que R$
50 mil entre os três vencedores nas categorias Jornalismo Impresso,

Reportagem de Rádio, Fotojornalismo, Internet (sites e blogs) e
Reportagem de TV.

Podem ser inscritos até 20 de setembro trabalhos publicados ou
veiculados entre 1º de janeiro e 19 de setembro. Mais informações no

site www.premiofiepdejornalismo.com.br.
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(45) 3328-2509

CINE I

CINE II

www.cinewestside.com.br

Os Mercenários 3
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Terça e Quarta às
14h, 16h30, 19h e 21h30
Segunda às 14h e 16h30

As Tartarugas Ninja
Quinta, Sexta, Sábado,

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

19h15 e 21h15

SALA 1
As Tartarugas Ninja/3D/ Dub

Quinta à Quarta às 14:40 / 17h / 19:10

As Tartarugas Ninja / 3D / Legendado
Quinta à Quarta  às 21:20

SALA 2
Planeta dos Macacos: O Confronto/ Dub
Quinta à Quarta às 14h / 16:30 / 19h / 21:30

SALA 3
As Tartarugas Ninja / Dublado

Quinta à Quarta  às 14:30 / 16:40 / 18:50 / 21h

SALA 04
Guardiões da Galáxia / 3D / Dublado

Quinta à Quarta às 18:40

Vestidos para Casar / Comédia /12 anos
Quinta à Quarta às 14:30 / 16:30

Planeta dos Macacos o Confronto/ Dub
Quinta à Quarta às 21:10

O baixo desempenho no Enem e
também no vestibular em
faculdades públicas fez com que o
professor de História Edson
Gavazzoni criasse o Vestibular em
Verso e Prosa. O projeto foi inserido
no Eco Educar, que já é
desenvolvido há quase nove anos
no Colégio Estadual Padre Carmelo
Perrone, no Bairro Alto Alegre,
em Cascavel.

Para isso, ele usa o material da
disciplina de Literatura, ministrada
pela professora Jussara Henn, para
criar um documentário e dar acesso
a todos às poesias, seja lendo ou
ouvindo. E um detalhe importante:
o material publicado está na lista
do vestibular da Unioeste de 2015.

“O desenvolvimento não foi
difícil, pois os alunos do 3º ano do
ensino médio já trabalham com as
poesias e as crônicas com a
professora Jussara. Apenas

Ensinando
   via multimídia

aproveitamos o conhecimento
deles e os levamos ao estúdio
para fazermos as gravações de
áudio e vídeo, nas quais eles
fazem a declamação ou
microencenação para depois
publicarmos na rádio Gira
Mundo”, explica Edson.

Todo o material produzido está
disponível nos sites
ecoeducar.com.br e
colegiocarmelo.com.br.

Segundo o professor, o
trabalho para o Vestibular em
Verso e Prosa começou há cinco
semanas e o desejo da equipe é
de que até fim do mês que vem
tudo esteja pronto. “A partir de
hoje todo o material já está
publicado em texto, áudio e
algumas fotos. Agora, nossa
intenção é inserir a análise
dessas poesias feita por
cada aluno”. (Stela Giordani)

MULTIMÍDIA
E o trabalho vai além de

conhecer mais a fundo a
literatura brasileira. Além
de construir as vinhetas
que vão ao ar na rádio web,
os estudantes passam a
conhecer os principais
conceitos de produção e
edição de áudio.

Para o professor Edson,
esse trabalho multimídia é o recurso mais avançado para
ensinar e aprender, embora ainda pouco usado.

Otimista, ele acredita que os resultados do projeto
Vestibular em Verso e Prosa serão vistos quando sair a lista
dos aprovados da Unioeste, na qual devem constar o nome de
boa parte dos envolvidos nessa ação. (SG)

Voluntários
do
projeto
Eco
Educar

FOTOS: LORENA MANARIN

Professor faz
estudantes
transformarem
textos de
literatura em
áudio e vídeo
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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)
Viagem rápida ou passeio pode ser uma boa pedida para
movimentar o seu dia. Se tiver a chance de fazer algo diferen-
te, vá em frente, pois irá se sentir bem! Pode se divertir bas-
tante com primos, irmãos ou pessoas próximas. Cor: pink.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Bom dia para se reunir com os amigos e matar a saudade
de quem vive longe. Programa em grupo tem tudo para
garantir momentos divertidos e fortalecer ainda mais os
laços com as pessoas queridas. Invista! Cor: branco.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Hoje, ficar ao lado das pessoas queridas será sua priorida-
de. Mostre o quanto as valoriza e espante a rotina com um
programa diferente e animado. Ao aproximar-se das pesso-
as que ama, vai se sentir muito melhor. Cor: roxo.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Hoje você vai querer curtir seu canto e se divertir na companhia
da família. Junte o pessoal na sua casa: uma reunião familiar
ou com os amigos pode ser a melhor pedida. Se precisar de
conselho ou ajuda, conte com alguém próximo. Cor: laranja

LIBRA (23/09 - 22/10)

Hoje a vontade de se isolar um pouco e repensar algumas
coisas sobre sua vida pode falar mais alto. Respeite esse
desejo e vai se sentir mais otimista à tarde. Seu poder de
atração vai estar em destaque: aproveite! Cor: verde.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Bom dia para fazer algumas transformações na sua rotina
ou mesmo na sua vida. Livre-se de tudo o que já não faz
bem a você, ou que não usa mais, e abra espaço para o
novo. Quebrar um hábito fica mais fácil agora. Cor: lilás.

TOURO (21/04 - 20/05)
Com a Lua em seu paraíso astral, o dia promete diversão e
ótimos momentos ao lado das pessoas queridas. É hora de
relaxar, esquecer todos os compromissos e fazer só o que
tem vontade! Seu bom humor vai ficar evidente. Cor: marrom.

VIRGEM (23/08 - 22/09)
Aproveite o dia para fazer só o que mais gosta, pois você
merece! Descanse, saia da rotina e faça tudo o que tem vonta-
de. Um encontro com os amigos pode ser muito divertido, além
de ajudar a recarregar as suas energias: invista! Cor: roxo.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)
Bom dia para fazer uma pequena viagem e sair da rotina. Se
não puder viajar, amplie seus horizontes, conheça lugares
novos na sua cidade e invista na sua cultura. Espante a
monotonia e abra espaço para coisas novas. Cor: creme.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Bom dia para cuidar da casa, colocar tudo em ordem e
terminar todas as tarefas antes de sair para se divertir. A
tarde pede um pouco mais de aventura: espante a rotina
e aproveite para conhecer novos lugares. Cor: branco.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)
Aproveite o dia para colocar suas contas em ordem, plane-
jar os próximos gastos e deixar tudo em dia. Você vai
buscar segurança e irá se sentir melhor na companhia das
pessoas próximas, que são de confiança. Cor: marrom.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Bom dia para pensar nos seus projetos para o futuro e agir de
maneira concreta para torná-los realidade em breve. Seu bom
humor e sua disposição para sair da rotina facilitam a relação
com as pessoas mais próximas. Cor: branco.

HORÓSCOPO

Novelas

REDE MASSAGLOBO

RECORD

ANJO YESALEL
Quem nasceu em 25 de agosto, sob a influ-
ência desse anjo, tem memória prodigiosa,
intelectualidade perfeita e grande capacida-
de para entender tudo de forma lógica, mes-
mo os assuntos místicos ou religiosos. Lu-
tará sempre pela união da família, preser-
vando a fidelidade. Produtor(a) de grandes
reconciliações, será famoso(a) e
reconhecido(a) por seu trabalho. Terá ideias
envolvendo trabalhos comunitários, ligados
à criação de instituições em de-
fesa da família. Será fiel na
demonstração de amor a uma
única pessoa. Sua grande
habilidade para aceitar a vida
como ela é, sem nunca recla-
mar de nada, fará com que esteja
sempre rodeado de amigos aos
quais compreende e não julga.

René (Mário Frias) está em
frente ao espelho lavando o

rosto para aliviar seus
pensamentos. Neste instante,

Gael (Eriberto Leão) chega
ao banheiro masculino e
parte para confrontar o

rival. Mas nada de sair no
braço! Aqui o duelo é de

palavras mesmo. O mestre
diz que, mesmo que os dois

deem aulas no mesmo lugar,
é melhor que o ‘passado’

fique lá atrás. O professor de
Muay Thai diz que vai deixar o

ator trabalhar em paz na
Ribalta, mesmo sem perdoá-lo.

MALHAÇÃO (17H30)
Lobão provoca René e Bi-

anca vê. Gael reencontra René
e exige que ele não se aproxi-
me de sua família. Gael não
permite que Bianca faça uma
festa em casa e a menina pede
ajuda a Dandara. René procu-
ra Lobão para resolver o de-
sentendimento com a Ana há
15 anos. Pedro encontra Kari-
na no ônibus.

BOOGIE OOGIE (18H)
Elís io não acredi ta em

Claudia e confisca o tênis da
filha. Rodrigo desconfia de que
Gilda esteja se relacionando

com um homem casado. Car-
lota se desespera ao saber
que Amaury será sócio de Ri-
cardo. Sandra aceita o empre-
go de enfermeira para cuidar
de Vicente. Rafael se aproxi-
ma para beijar Sandra, mas
ela se esquiva. Rafael desco-
bre que Sandra e Vitória nas-
ceram no mesmo dia.

GERAÇÃO BRASIL (19H)
Herval se hospeda ao lado

do quarto de Verônica. Davi e
Megan namoram. Brian deci-

de reprogramar Vander ao
vivo. Pamela inicia o Geração
Nem-Nem sobre Vander. Ve-
rônica e Jonas se divertem
juntos. Manuela sofre por cau-
sa de Davi, e Fred tenta con-
solá-la. Vander reprograma
Brian. Herval flagra Jonas no
quarto de Verônica.

IMPÉRIO (21H20)
José Alfredo intimida CORA.

Kelly teme ser expulsa da casa
de Maria Isis. José Alfredo fala
o nome de Maria Isis enquanto
está com Maria Marta. Orville
gosta de saber que Salvador irá
para um manicômio judiciário.
José Alfredo não consegue fa-
lar com Maria Isis e decide pro-
curá-la. Magnólia tenta conven-
cer a filha a engravidar do
amante. José Alfredo tem um
mal súbito e desmaia na frente
de Maria Clara.

VITÓRIA ( 21H30)
Capítulo não fornecido pela

emissora.

Programação não fornecida

05h00 - Telecurso Educação Básica
05h10 – Telecurso Profissionalizante
05h30 – Telecurso Ensino Médio
05h45 – Telecurso Ensino Fundamental
06h05 – Globo Rural
06h30 – Bom Dia Paraná
07h30 – Bom Dia Brasil
08h30 – Mais Você
09h55 – Bem Estar
10h40 – Encontro com Fátima Bernardes
11h55 – Paraná TV 1ª Edição
12h30 - Globo Esporte
13h00 - Horário Eleitoral
13h50 – Jornal Hoje
14h15 - Vídeo Show
14h55 – Sessão da Tarde / Soul

Surfer: Coragem de Viver
16h30 – Vale a Pena Ver de Novo /

Cobras & Lagartos
17h30 - Malhação
18h05 – Boogie Ooogie
19h00 – Paraná TV 2ª Edição
19h15 – Geração Brasil
20h00 – Jornal Nacional
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 – Império
23h05 - Tela Quente / Getúlio
01h00 - Jornal da Globo
01h30 – Programa do Jô
02h40 – Sessão Brasil / Não se

Preocupe, Nada Vai Dar Certo

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
18h00 - Tribuna da Massa / 2ª Edição
18h35 - SBT Paraná
19h15 – SBT Brasil
19h45 – Chiquititas
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 - Rebelde
22h00 – Programa do Ratinho
23h00 – Esse Artista Sou Eu
00h00 – The Noite com Danilo Gentili
01h00 - Jornal do SBT
01h45 – Okay Pessoal!
02h45 – 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
21h10 – Pecado Mortal
21h35 – Vitória
22h30 – Repórter Record Investigação
23h30 – Roberto Justus +
00h30 – Heróis contra o Fogo
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 e Cidadania
19h00 – Jornal da Catve / 2ª Edição
19h30 – Bate Rebate
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 – Jornal da Cultura
22h00 – Roda Viva
23h00 – Metrópolis
00h30 – Mostra Internacional Cinema

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Gael reencontra René

DIVULGAÇÃO
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CRIANÇA QUEIMADA
Na tarde de sábado um menino de apenas três anos de idade morreu queimado. A
casa onde ele estava com a avó e outra criança pegou fogo e ele não conseguiu
sair. O acidente ocorreu na Rua Altemar Dutra, Jardim Clarito, em Cascavel.

oi por volta das 6h30 de
ontem, quando seria ser-
vido o café da manhã

aos presos, que a confusão
teve início. Grades e cadea-
dos foram estourados e agen-
tes penitenciários rendidos.
Tinha início a maior e a mais
violenta rebelião da história
de Cascavel. Cerca de cem
dos 1.040 presos tomaram o
controle da PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel).

Um dos funcionários con-
seguiu fugir, mas o outro per-
maneceu durante todo o dia
como refém do grupo, que se
intitulou parte da facção cri-
minosa PCC (Primeiro Co-
mando da Capital).

Presos considerados de
menor periculosidade teriam
passado a noite serrando gra-
des, mas ninguém imaginou
que a situação sairia de con-
trole. Dos 1.040 encarcera-
dos, somente 150 não se en-
volveram com o motim.

Grades foram arrancadas,
colchões queimados e o telha-
do destruído. Pelo menos 20
das 24 galerias foram depre-
dadas e provavelmente não
terão mais condições de uso.

Do lado de fora da unida-
de prisional, familiares pedi-
am acesso da imprensa
para evitar um massacre.

Os rebelados chegaram à
galeria denominada como
“seguro”, onde estavam 136
presos que ficam separados
dos demais. São aqueles que
cometem crimes que não
são aceitos dentro da cadeia,
como estupro e homicídio
contra criança.

Gilmar de Lima, condenado
pelo assassinato da enteada
Rafaela Trates, de cinco anos
de idade, foi um dos reféns. Ele
foi espancado e jogado do alto

REBELIÃO   DOIS FORAM DECAPITADOS; OUTROS PRESOS FORAM JOGADOS DOS PRÉDIOS; UNIDADE FOI DESTRUÍDA

Detentos tomam a PEC

AÍLTON SANTOS

F
do prédio. A polícia conseguiu
socorrê-lo e ele foi levado em
estado grave para o HU (Hospi-
tal Universitário) de Cascavel.

Os rebelados usaram es-
toques - armas produzidas
dentro da prisão -, pedras,
pedaços de pau e de telhas
para agredir os reféns. Mui-
to feridos e com as mãos
presas às costas, as víti-
mas eram jogadas de cima
do telhado. Pelo menos cin-
co foram atirados ao chão.

Até o fechamento desta
edição não havia informações
oficiais do número de mortos
e feridos. Dois presos foram
decapitados. Estima-se que
haja dezenas de mortos. A re-
belião seguiu noite adentro.

Reportagem de Tatiane Bertolino e Romulo Grigoli
Fotos de Aílton Santos e Mateus Barbieri

Líder do motim
Informações oficiais apura-
das pela reportagem do

Hoje com agentes peniten-
ciários que pediram para
não serem identificados

dão conta de que a rebelião
está sendo comandada por
um preso identificado como
Washington, que integra o

PCC e que já teria participa-
do de outras rebeliões pelo
Paraná. Até pouco tempo,
ele estava detido no Presí-
dio de Segurança Máxima

de Catanduvas.

Polícia cerca presídio
Todo o efetivo policial do 5º CRPM (Comando Regional de

Polícia Militar), responsável por atender as regiões oeste e
sudoeste do Estado, estava na PEC. Cerca de 500 militares,

entre BPFron (Batalhão de Polícia Militar de Fronteira), Pelotão
de Choque e Patrulha Rural, entravam e saíam do local com

viaturas a todo o momento. A Polícia Civil, a PRF (Polícia Rodovi-
ária Estadual) e agentes penitenciários federais também

reforçaram o contingente. Vários policiais conseguiram subir
em uma das galerias e houve confronto com os rebelados.

Imagem mostra confronto entre

rebelados e policiais

A rebelião da Penitenciária
Estadual de Cascavel é uma das
mais violentas da história do Pa-
raná. Sobre o telhado das galeri-
as, os rebelados agrediam presos
e um agente penitenciário. Dois
detentos foram decapitados e as
cabeças exibidas como troféus.

No fim da tarde, a informação
era de que pelo menos quatro

DECAPITADOS

Cabeças são exibidas como troféus
pessoas foram mortas. Dados
extraoficiais repassados por
agentes penitenciários são de
que há dezenas de mortos, in-
clusive dois criminosos bastan-
te perigosos, conhecidos como
Pauladinha e De Menor, de Casca-
vel. A dupla é acusada de vários
homicídios e de envolvimento com
o tráfico de drogas. Imagens feitas
pelo Hoje mostram os dois du-
rante parte da rebelião.

Contudo, segundo as infor-
mações extraoficiais, os dois
possuíam rixa e dívidas com
diversos detentos.

Familiares e a imprensa foram
afastados das proximidades da
penitenciária. Os detentos volta-
ram a pôr fogo na estrutura. As
negociações foram suspensas e
as informações eram de que só se-
riam retomadas na manhã de hoje.

Refém, agente penitenciário (de braços abertos, de
calça preta e sem camisa) era obrigado a gritar para
que a tropa de Choque se afastasse. Ele também foi
forçado a gritar elogios ao PCC, assim como os outros
presos que foram feitos reféns.
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O ruralista Alessandro
Meneghel, preso des-
de abril de 2012 acu-

sado de matar um policial
federal, foi quem liderou as
negociações com a polícia
para pôr fim à rebelião na
Penitenciária Estadual de
Cascavel. A conversa se ini-
ciou por volta das 14h30
com a presença de dois ne-
gociadores do Bope (Bata-
lhão de Operações Polici-
ais Especiais), de Curitiba,
além de representantes do
Ministério Público, do juiz
da Vara de Execuções Pe-
nais, Paulo Damas, e da
secretária estadual de Jus-
tiça, Cidadania e Direitos
Humanos, Maria Tereza Ui-
lle Gomes, que chegou a
Cascavel no meio da tarde.

Sem avanços, as con-
versas foram suspensas
no meio da noite de ontem
e devem retornar no início
da manhã de hoje. Aos fa-
miliares, a polícia garantiu
que não invadiria o presí-
dio durante a noite.

Segundo o representan-
te da OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) Amarildo
Roberto Horvath, Meneghel
foi escolhido pelos rebela-
dos pela facilidade de ex-
pressão. Os detentos envi-
aram uma lista de reivindi-
cações para a direção da
penitenciária e para a defen-
soria pública. “O juiz res-

NA LINHA DE FRENTE
PRESO FOI TRANSFERIDO DA PIC APÓS
SUSPEITA DE QUE ORGANIZAVA MOTIM

Meneghel
comandou

negociações
ponsável pela Vara de Execu-
ções Penais está no local
para conversar com os deten-
tos e atender às reivindica-
ções conforme o possível. O
que os detentos pedem é a
transferência de boa parte
dos presos a outras peniten-
ciárias, além de revisão de
regime de pena aos que têm
direito e melhorias na ali-
mentação”, resumiu Horvath.

A lista com os pedidos
chegou às mãos da OAB por
volta das 17h e também foi
repassada à secretária Ma-
ria Tereza. “A secretária se
propôs a acompanhar de
perto as reivindicações para
garantir que elas sejam
cumpridas”, disse.

TRANSFERÊNCIA
Curiosamente, Meneghel

foi transferido em março
para a PEC, depois que a di-
retoria da Penitenciária In-
dustrial de Cascavel enviou
ofício para a Justiça, infor-
mando que havia indícios de
que ele estaria organizando
uma rebelião na PIC.

Segundo o documento en-
viado à Justiça, Meneghel es-
taria financiando outros pre-
sos com o objetivo de buscar
apoio e regalias, gerando um
clima de instabilidade onde
permanecia. O detento tam-
bém estaria oferecendo ser-
viços médicos e odontológi-
cos, além de assistência ju-
rídica, para outros presos.

CONFIRA MAIS FOTOS DA REBELIÃO, INCLUSIVE CENAS EXCLUSIVAS DOS PRESOS DECAPITADOS NO SITE HTTP://JHOJE.COM.BR/

FOTOS: AÍLTON SANTOS/MATEUS BARBIERI

Helicóptero chegou com a
secretária de Justiça

Presos
atearam fogo
em colchões e

destruíram
telhado e
estrutura

DIVULGAÇÃO

Atropelamento
Uma menina de 11 anos,
que estava em meio ao

tumulto dos familiares dos
detentos, na frente da PEC,

foi atropelada ontem,
durante a confusão.

Informação de populares
era de que uma viatura da

Polícia Militar teria
provocado o acidente, mas

nada foi confirmado no
local. Socorristas do Siate

que acompanhavam a
rebelião atenderam a

vítima.

Imagem feita por
celular mostra uma

das vítimas no chão,
após ter sido jogada

do alto de um dos
prédios da PEC. Os
agressores jogaram
vários pedaços de
ferro, madeira e

telhas sobre o preso.
Pelo menos cinco

reféns foram jogados
dos telhados, depois

de terem sido
torturados.

Condenado pelo assassinato da enteada Rafaela Trates,
de apenas cinco anos de idade, Gilmar de Lima foi um
dos presos torturados e jogados do alto de uma das uni-
dades da PEC. Ele foi levado em estado grave para o HU
(Hospital Universitário) de Cascavel, com risco de mor-
te. Os rebelados gravaram as palavras Rafaela Trates na
cabeça de Gilmar e chutaram o rosto do detento várias
vezes. No meio da tarde houve a informação de que Gil-
mar não havia resistido aos ferimentos. No entanto, a
assessoria do HU não confirmou a informação.

Como medida de emergência e uma das reivindicações dos rebelados, 75 presos foram transferidos
ontem à tarde para a PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel). Outros 68 detentos seriam levados à
Penitenciária de Francisco Beltrão durante essa madrugada. Seis presos serão levados para Maringá.
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

58
8 1

187 1
3 7

400

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

150Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Atropelada
Uma criança de seis anos morreu atropelada
no fim da tarde de sábado no Bairro São
Cristóvão, em Cascavel. Ela atravessava a rua
quando foi atingida por um carro.

Arremessada
O menino estava acompanhado de dois irmãos,
também crianças. Populares disseram que a criança
foi arremessada alguns metros longe. O Siate foi
acionado, mas apenas constatou a morte.

ALERTA   SERVIDORES SE REUNIRAM COM A DIREÇÃO DA PEC PARA TENTAR AVISAR DOS RISCOS DE MOTIM

Agentes planejavam paralisação

CONFIRA MAIS FOTOS DA REBELIÃO, INCLUSIVE CENAS EXCLUSIVAS DOS PRESOS DECAPITADOS NO SITE HTTP://JHOJE.COM.BR/

BLOQUEIO

Polícia fecha o
cerco e impede

entrada “por
segurança”

Seis representantes da
Comissão de Direitos
Humanos de Cascavel

estiveram na PEC na tarde
de ontem para acompa-
nhar as negociações e

foram barrados a cerca de
800 metros do local da
rebelião. A imprensa

também foi afastada “por
motivos de segurança”,

segundo os policiais. Pelo
menos 60 militares se

empenharam para conter
os ânimos dos familiares,
que tentavam ter informa-

ções sobre os presos.
“Por se tratar de uma

negociação, deveríamos
estar presentes. Ligamos
para o diretor da unidade,
que também faz parte da
comissão, para outros

colegas, e, mesmo assim,
a polícia não nos deixou

entrar”, disse Irís Cristina,
que faz parte da Comissão.

“O acesso à mídia
também está sendo

negado. São vidas que
estão em risco. Temos, do
lado de fora, familiares em
situação de desespero e é
preciso que o acesso seja
permitido”, comentou o

reverendo da Igreja Anglica-
na Luiz Carlos Gabas.Um ônibus foi incendiado na

noite de ontem, na Avenida
Papagaios, Jardim Clarito,
zona norte de Cascavel. Dois
marginais entraram no ôni-
bus, renderam o motorista e
os passageiros e tentaram
assaltá-los. O condutor e os
demais conseguiram sair.
Enquanto isso, os bandidos
atearam fogo no coletivo e
no ponto de ônibus, que fi-
caram destruídos. As cha-
mas foram controladas pelo
Corpo de Bombeiros. A polí-
cia suspeita que o incêndio
tenha ligação com a rebelião
da PEC, por ordens do PCC.

TUMULTO

Revoltados, familiares
gritavam por Justiça

Atrás dos rebelados,
a densa fumaça se
erguia das galerias

ADVOGADO REVELA:

Ordem é “virar o Paraná”
César Augusto Bossato é advogado de um dos

presos que seria integrante do PCC (Primeiro Comando
da Capital). Ele foi até o local tentar fazer parte da

negociação. O objetivo, segundo ele, era dar segurança
para os presos de que depois da rebelião não seriam

agredidos por policiais. Segundo Bossato, sem a
presença de um advogado de confiança da facção

criminosa, a ordem do comando é “virar o Paraná”. O
advogado chegou à penitenciária no início da tarde e

não conseguiu entrar na unidade, impedido pela polícia.

O clima de tensão na Peni-
tenciária Estadual de
Cascavel já vinha sendo

alertado pelos agentes peni-
tenciários. Inclusive, eles ha-
viam agendado para hoje uma
paralisação para chamar a
atenção sobre os problemas
na unidade. Um dos pedidos
seria para que o Pelotão de
Choque fizesse uma varredura
na galeria em que presos co-
locaram fogo em quatro col-
chões na última terça-feira.

Era o aviso de que a confu-
são era iminente. Os agentes
estiveram reunidos com a che-
fia ainda na noite de terça-fei-
ra para reforçar a necessida-
de de intervenção.

O vice-diretor da PEC, Ale-
xandre Foss, e o chefe de se-
gurança da PEC, Luiz Braga-
no, pediram exoneração se-

mana passada devido ao cli-
ma de insegurança.

Os agentes penitenciários
reclamam da falta de estrutu-
ra e de efetivo para atender
aos detentos. “Existe uma re-
solução que determina cinco
presos por agente. Aqui são
30 presos por agente. No mo-
mento em que os detentos
tomaram a unidade, havia ape-
nas nove servidores para ser-
vir café para 1.040 presos”,
explicou o agente penitenciá-
rio Paulo Santos.

De acordo com o advogado do
Sindarspen (Sindicato dos Agen-
tes Penitenciários do Paraná),
Jairo Ferreira Filho, é praticamen-
te impossível que haja condições
de continuar o trabalho na unida-
de. “Vamos aguardar a inspeção,
mas a penitenciária está total-
mente destruída”.

Uma multidão se reuniu
do lado de fora da PEC, cla-
mando por informações so-
bre seus familiares que es-
tavam dentro do presídio.
“Eu sou mãe, estou deses-
perada porque tenho dois fi-
lhos lá dentro e não sei
como eles estão”, desaba-
fou a mãe de um dos presos.

“Ele sempre reclamou
que não tem sabonete, não
tem pasta de dente, a comi-
da é azeda. E por que a im-
prensa não pode ficar perto,
o que está acontecendo de
errado?” questionou a espo-
sa de outro preso.

Algumas mulheres mani-
festavam apoio aos seus ma-
ridos e batiam palmas quan-
do eles jogavam os outros
presos de cima do telhado.
“Faz oito meses que meu es-
poso está ali e sempre re-
clamou de maus-tratos. Ba-
tem com chinelo na cara
deles, dão comida estraga-
da. Quando trazemos man-
timentos, demoram um mês

para entregá-los”, reclamou
outra esposa de detento.

“Da última vez que visi-
tei meu marido, cheguei às
4h e entrei apenas às 9h.
Esperei mais de duas horas
para vê-lo. Os agentes mal-
tratam as visitas e fazem a
gente esperar do lado de
fora feito idiotas”.

PROTESTO
À tarde, desesperados di-

ante do risco de uma invasão
na unidade, familiares e ami-
gos dos presos interditaram a
BR-277 com galhos e pedras.

Eles reclamaram da falta
de informações do que ocor-
ria no interior presídio. Os
manifestantes exigiram que
pelo menos a impressa pu-
desse ter acesso à PEC, mas
o comando policial não autori-
zou. Filas se formaram nos
dois lados da pista.

A PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral) precisou intervir no lo-
cal e negociar com os manifes-
tantes. O tráfego dos veículos
foi liberado por volta das 17h.

FOTOS: AÍLTON SANTOS/MATEUS BARBIERI



www.jhoje.com.br 15ESPORTECascavel, 25 de agosto de 2014

Esporte
esporte@jhoje.com.br

SUBSTITUTO AMEAÇA VAGA DE NEYMAR NO BARÇA
Munir el Haddadi é o atacante de 18 anos, promessa do Barcelona B, que foi escalado para

substituir Neymar, lesionado nas vésperas da estreia do time catalão no Espanhol. Ele fez gol,
mostrou personalidade e saiu de campo ovacionado pela torcida no Camp Nou, no confronto

de ontem, quando o Barcelona venceu o Elche por 3 a 0, com dois belos gols de Messi.

DIVULGAÇÃO

om uma boa apresenta-
ção na manhã de ontem,
no Estádio Éxaro Menck,

em Sertanópolis, nor te do
Paraná, o FCC (Futebol Clube

FUTEBOL   FORA DE CASA, FC CASCAVEL GOLEIA JUNIOR TEAM E ASSUME A LIDERANÇA DA SEGUNDONA

Vitória convincente
Cascavel) derrotou a equipe
do Junior Team por 3 a 0.
Com o resultado, o Aurinegro
divide a liderança do Campe-
onato Paranaense da Segun-
da Divisão com o Nacional de
Rolândia e o Foz do Iguaçu,
com treze pontos conquista-
dos. Porém, o time cascave-
lense tem ainda um jogo a
cumprir, enquanto Nacional e
Foz já encerraram suas par-
ticipações na primeira fase.

O confronto do fim de se-

C mana, válido pela oitava roda-
da da fase inaugural do tor-
neio, contou com gols de Tony,
Willian e Fabinho, além de um
bom desempenho dos zaguei-
ros Ávalos e Lucas, pelo FCC.
O comportamento dos atletas
que não vinham atuando no
campeonato e ontem foram
promovidos pelo técnico Pau-
lo Foiani, caso de Ávalos, dei-
xou o comandante aurinegro
satisfeito, apesar dos erros de
finalizações. O resultado rea-

Paranaense
de Futsal

Na noite de sábado,
no ginásio da Rondinha,
em Ampére, o time da
casa derrotou a equipe
de Ponta Grossa por 2 a
1 e embolou o Grupo B, o
mesmo do Cascavel
Futsal, pela segunda fase
do Campeonato Parana-
ense da Chave Ouro.

Agora, do primeiro ao
quinto colocado são
apenas quatro pontos de
diferença e, dessa forma,
todos têm chances de
passar para a próxima
fase. O líder é o time do
Umuarama, com dez
pontos. Na sequência,
aparecem Cascavel e
Ampére, com oito pontos
ganhos. Os rivais medi-
rão forças neste sábado
no Ginásio da Neva.

A tabela de classifica-
ção ainda aponta o Ponta
Grossa na quarta posi-
ção, com sete pontos, e
o Foz Cataratas, na
lanterna do grupo, com
seis pontos
conquistados.

Em jogo bastante trunca-
do, com quatro expulsões,
sendo duas para cada lado,
a equipe Sub-17 do FCC (Fu-
tebol Clube Cascavel) ape-
nas empatou por 1 a 1 com
o time de Francisco Beltrão
no Estádio Ninho da Cobra,
na manhã de sábado, pela
primeira rodada do returno
do Campeonato Paranaense
da categoria. O gol do Auri-
negro foi marcado pelo cami-
sa 7 da equipe, Gaúcho.

Com o resultado, o técni-
co do time, Mario Bonatto,
terá de vencer os dois jogos
que restam para garantir a
classificação no grupo, já

A equipe de voleibol feminino de Cascavel/Caio conclui a fase
classificatória do Campeonato Paranaense Sub-18 como pretendia: na
liderança da competição. Agora restam apenas duas partidas para o tão
sonhado tricampeonato. Anfitrião da quarta etapa da competição, o
time cascavelense adquiriu essa condição depois de vencer, no sábado,
as equipes de Marechal Cândido Rondon e São José dos Pinhais, ambos
por 3 sets a 0, em jogos realizados no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto.
Já no encerramento da etapa, Cascavel sofreu sua terceira derrota no
campeonato quando foi superado pela equipe de Maringá por 3 sets a 1,
em partida realizada na tarde de domingo.

Liga Futsal
Os três representantes

paranaenses entram em
quadra nesta segunda-feira

pela Liga Nacional de Futsal.
O Marechal Rondon recebe
o Concórdia no Ginásio Ney

Braga, às 19h15. Já o
Guarapuava vai a Santa

Catarina encarar o Jaraguá
do Sul, às 20h15. No

mesmo horário, o Umuara-
ma enfrenta o Atlântico de

Erechim no Ginásio Amário
Vieira da Costa.

que o Aurinegro soma ape-
nas quatro pontos em qua-
tro jogos enquanto o líder
Batel tem nove pontos con-
quistados e o segundo colo-
cado possui seis.

Para Bonatto, o empate
em casa foi simples reflexo
dos trabalhos da semana.
“O fato de não ter como pla-
nejar a equipe que ia a cam-
po contribuiu mais uma vez”,
lamentou o treinador.

Onze atletas não podiam
atuar no torneio até o jogo de
sábado, devido ao atraso na
chegada de documentos de
inscrição no campeonato.
Desses, cinco entraram em

LORENA MANARIN

FUTEBOL DE BASE

Equipe Sub-17 do FCC empata com o Beltrão

cende as esperanças do Auri-
negro de encerrar a atual fase
na liderança do certame.

O próximo compromisso
do FCC, contra o Paranavaí,
está marcado para domingo,
às 15h30, no Estádio Ninho
da Cobra, e marca o encerra-
mento da primeira fase da
competição, além de servir de
preparação para as disputas
da fase seguinte, já que o ad-
versário tem onze pontos e
também está classificado.

SEGUNDA DIVISÃO
EQUIPE P J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 13 6 4 1 1 8 2 6
2º Nacional 13 7 4 1 2 10 6 4
3º Foz do Iguaçu 13 7 4 1 2 9 5 4
4º Paranavaí 11 6 3 2 1 10 6 4
5º PSTC 10 6 3 1 2 9 7 2
6º Junior Team 5 6 1 2 3 5 10 -5
7º Apucarana 4 6 1 1 4 4 7 -3
8º F. Beltrão 1 6 0 1 5 1 13 -12

 8ª RODADA
Junior Team 0 x 3 FC Cascavel

Nacional 3 x 1 PSTC
Apucarana 2 x 0 F. Beltrão

DOMINGO - 31 DE AGOSTO
15h30 F. Beltrão x Junior Team
15h30 FC Cascavel x Paranavaí
15h30 PSTC x Apucarana

 9ª RODADA

LORENA MANARIN

Confronto no Ninho da Cobra
foi bem disputado

campo no fim de semana,
outros quatro ainda aguar-
dam pela regularização,
que deve ser re-
alizada nesta
semana.

O próximo com-
promisso do Aurinegro
pelo Estadual será no dia
6 de setembro, novamen-
te em casa, contra a
equipe do Batel.
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O

14oC 24oC20oC 15oC23oC

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

16oC 9oC

FOZ DO IGUAÇU

7oC

LONDRINA

30oC16oC 19oC12oC

CURITIBA

27oC13oC 17oC11oC
Céu com
muitas
nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

TERÇA

Nublado

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

SEGUNDA
NOVA

25/08 - 11h12

CRESCENTE
02/09 - 08h11

MINGUANTE
15/09 - 23h04

TERÇASEGUNDA TERÇASEGUNDATERÇASEGUNDA
Parcialmente
nublado com
chuva e
trovoadas

Sol

CHEIA
08/09 - 22h38

SANTOS  APÓS DERROTA NO CLÁSSICO, OSWALDO DE OLIVEIRA APONTOU PECADOS DO TIME

técnico Oswaldo Oliveira
ficou bastante irritado
com a derrota do Santos

para o São Paulo por 2 a 1,
ontem, no Morumbi, pelo Cam-
peonato Brasileiro. O treina-
dor disse que seus jogadores
não conseguiram controlar os
ânimos após empatar o jogo
aos 41 minutos do segundo
tempo e acabaram relaxando
demais antes do tempo.

“Na hora da comemoração
eles vinham falar comigo, a

TIME PG J V E D GP GC SG
1° Cruzeiro 39 17 12 3 2 34 13 21
2° São Paulo 32 17 9 5 3 28 19 9
3° Internacional 31 17 9 4 4 22 13 9
4° Corinthians 31 17 8 7 2 23 11 12
5° Fluminense 29 17 9 2 6 27 15 12
6° Atlético-MG 26 17 7 5 5 23 19 4
7° Grêmio 25 17 7 4 6 15 14 1
8° Sport 25 17 7 4 6 14 21 -7
9° Atlético-PR 24 17 6 6 5 23 22 1
10° Santos 23 17 6 5 6 18 13 5
11° Flamengo 22 17 6 4 7 14 21 -7
12° Figueirense 20 17 6 2 9 13 22 -9
13° Goiás 20 17 5 5 7 11 18 -7
14° Botafogo 19 17 5 4 8 18 18 0
15° Chapecoense 19 17 5 4 8 11 16 -5
16° Palmeiras 17 17 5 2 10 14 23 -9
17° Criciúma 17 17 4 5 8 9 23 -14
18° Bahia 16 17 3 7 7 11 16 -5
19° Coritiba 15 17 3 6 8 14 18 -4
20° Vitória 15 17 3 6 8 15 22 -7

17ª RODADA
Botafogo 1 x 0 Chapecoense

Atlético-MG 1 x 0 Internacional
Palmeiras 1 x 0 Coritiba

Fluminense 4 x 0 Sport
São Paulo 2 x 1 Santos

Vitória 0 x 1 Figueirense
Grêmio 2 x 1 Corinthians

Criciúma 0 x 2 Flamengo
Atlético-PR 0 x 0 Bahia

Goiás 0 x 1 Cruzeiro
18ª RODADA
SÁBADO
18h30 Palmeiras x Internacional
18h30 Cruzeiro x Chapecoense
DOMINGO
16h Botafogo x Santos
16h Sport x Criciúma
16h Corinthians x Fluminense
16h Coritiba x Atlético-MG
16h Figueirense x São Paulo
18h30 Vitória x Flamengo
18h30 Grêmio x Bahia
18h30 Goiás x Atlético-PR

SÉRIE A

TIME PG J V E D GP GC SG
1° América-MG 32 18 10 2 6 27 17 10
2° Ceará 32 18 9 5 4 30 25 5
3° Vasco 32 18 8 8 2 25 12 13
4° Avaí 31 18 9 4 5 20 15 5
5° Joinville 30 18 9 3 6 23 19 4
6° Luverdense 28 18 8 4 6 24 21 3
7° Ponte Preta 28 18 7 7 4 23 20 3
8° Náutico 27 18 8 3 7 22 23 -1
9° Sampaio Correa 27 18 7 6 5 29 21 8
10° Atlético-GO 25 18 7 4 7 27 25 2
11° ABC 24 18 7 3 8 17 18 -1
12° Boa Esp. Clube 24 18 7 3 8 24 26 -2
13° Santa Cruz-PE 24 17 5 9 3 21 17 4
14° América-RN 23 18 7 2 9 25 26 -1
15° Paraná Clube 22 18 6 4 8 20 20 0
16° Icasa 19 18 5 4 9 14 20 -6
17° Oeste 19 18 4 7 7 18 28 -10
18° Bragantino 16 17 4 4 9 18 26 -8
19° Vila Nova-GO 14 18 4 2 12 13 29 -16
20° Portuguesa 14 18 2 8 8 16 28 -12

18ª RODADA
Oeste 2 x 1 Boa Esporte

América-MG 3 x 0 Ponte Preta
Icasa 1 x 1 Vasco

Portuguesa 1 x 1 Ceará
Paraná 1 x 0 Bragantino
Náutico 2 x 1 América-RN

Avaí 0 x 0 Santa Cruz
Atlético-GO 2 x 4 Sampaio Corrêa

Luverdense 2 x 2 Joinville
ABC 0 x 2 Vila Nova

189ª RODADA
AMANHÃ

19h30 Boa Esporte x Icasa
21h50 Vila Nova x Portuguesa
SEXTA-FEIRA
20h30 Santa Cruz x Atlético-GO
20h30 Sampaio Corrêa x América-MG
20h30 Joinville x Oeste
SÁBADO
16h10 Bragantino x ABC
16h10 Ponte Preta x Náutico
16h10 Vasco x Avaí
16h10 América-RN x Paraná
21h Ceará x Luverdense

SÉRIE B

“Ingênuo, relaxado e assustado”
minha recomendação foi: todo
mundo na frente da bola que
eles vão sair e vão nos dar
contra ataque. Nós retoma-
mos a bola e saiu todo mun-
do. Isso foi ingenuidade”, dis-
parou o comandante santista.

“Os meninos se sentiram ali-
viados com o empate e esque-
ceram o que tinham que fazer”,
reclamou. “Aquela sensação de
alívio que acaba desperdiçando
o ponto que seria muito impor-
tante para nós”, lamentou.

DIVULGAÇÃO

Oswaldo de Oliveira também
considerou que seu atual elen-
co não consegue manter regu-
laridade diante de equipes com
camisas mais consagradas no
futebol, o que acaba “assustan-
do” seus atletas. “O Santos
joga bem, cria oportunidades e
depois acaba não conseguindo
manter. Muito pelo nível, pelo
elenco e pelo peso dos rivais.
Porque contra outras equipes a
gente faz o gol e não leva”, co-
mentou o treinador.

Oswaldo de
Oliveira
considera
que grupo
relaxou
demais

SÃO PAULO

Elenco forte para disputar título

CELSO ROTH
O Coritiba anunciou na tarde de ontem que o treinador

Celso Roth não é mais o técnico do clube. A decisão foi
tomada em conjunto entre os gestores do futebol alviverde
e o próprio treinador. No comando do Coxa foram 21 jogos
com 6 vitórias, 6 empates e 9 derrotas e aproveitamento de
38% dos pontos disputados. O último resultado negativo
do time paranaense foi no sábado, quando a equipe caiu
diante do Palmeiras por 1 a 0, em São Paulo. O resultado
manteve a equipe na zona de rebaixamento com 15 pontos.

Grêmio
Luiz Felipe Scolari gostou da vitória, mas muito mais

do espírito do Grêmio diante do Corinthians, após o
triunfo de 2 a 1 ontem, na Arena. O treinador exaltou a

entrega e dedicação dos seus jogadores para somar três
pontos na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo em casa, o Grêmio chega aos 25 pontos
e sobe para a sétima posição na tabela do Brasileirão. O
próximo jogo do time, contudo, será pela Copa do Brasil.
Na quinta-feira a equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari
recebe o Santos no jogo de ida das oitavas de final.

Com a vitória sobre o San-
tos, a quarta seguida no Cam-
peonato Brasileiro, o São Pau-
lo chegou à vice-liderança da
competição. Na visão das es-
trelas do Morumbi, o time está
forte para brigar pelo título.

“O time do São Paulo está
muito bem como conjunto. So-
fremos até o fim. Isso é um
time de 25 atletas, você vê ali
pela comemoração do gol do
Pato com o time inteiro. Está
se formando um grupo muito
forte e isso faz com que a bola
entre em vez de bater na trave
e ir para fora”, disse Kaká.

“O Cruzeiro está muito bem,
mas nós vamos fazer nosso tra-

balho”, relatou Pato. “A gente
está se acertando, encontrando a
maneira de jogar. A gente quer bus-
car o título, vamos torcer contra o
Cruzeiro”, completou Ganso.

Flamengo
A recuperação do Flamengo no Campeonato Brasileiro

empolga a torcida com o passar das rodadas. Ontem, o time
venceu o quarto jogo seguido ao bater o Criciúma por 2 a 0,

no Heriberto Hulse. O técnico Vanderlei Luxemburgo
comemorou o resultado, mas afirmou que nada mudou no
objetivo rubro-negro. “Estaria muito feliz se a competição

terminasse hoje e o Flamengo não tivesse mais chance de
cair. Mas não acabou”, afirmou o comandante.


