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Professora é acusada de
agredir criança em escola
PREFEITURA QUER INFORMAÇÕES PARA DECIDIR SOBRE AFASTAMENTO

Uma menina de nove anos de idade disse que foi agredida pela própria professora dentro da escola em que estuda, em Cascavel. 
A Secretaria da Educação pediu informações à direção para decidir se afasta a docente. O caso foi levado pela avó da criança ao 

Conselho Tutelar e depois para a Polícia Civil. Pág. 15

CARA NOVA?

Dunga chama 
dez jogadores 
da Copa para 

amistosos
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Entidades cobram
mais conforto a

pacientes na
UPA Pediátrica
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Estado tem seis meses para desocupar 
área sob risco de multa diária de R$ 5 mil Pá

g. 
07RIVADÁVIA

MATEUS BARBIERI

Um acidente entre dois caminhões na manhã de ontem no viaduto do Contorno Oeste, em Cascavel, 
mobilizou vários socorristas para atender a um caminhoneiro, que ficou preso na cabine. Apesar da 
confusão e do congestionamento que se formou, a vítima teve apenas ferimentos leves.  Pág. 14

Tumulto no Contorno Oeste

RESULTADO
BRASILEIRÃO

Série B
 
 Paraná Clube   ?x?  Icasa
 Vila Nova   ?x?  Vasco
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Passar trote 
ao Siate e ao 

Samu vai 
custar caro
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AO LEITOR

OPINIÃO

Aniversário
Está agendado para o
dia 3 de setembro, a
partir das 19h, no Clube
Tuiuti, uma
comemoração aos 15
anos da unidade
Cascavel, a Unipar
desenvolverá uma
programação especial.
Autoridades locais e
regionais marcarão
presença.

Resíduos sólidos
O Núcleo Regional da
Educação de Cascavel,

em parceria com a
Secretaria de Estado
da Educação e a Tetra
Pak, realizaram oficina
pedagógica do Projeto
Cultura Ambiental nas
Escolas ontem. O
evento envolveu a
participação de
educadores das
diversas disciplinas da
educação básica da
rede pública estadual
de ensino, de modo
interdisciplinar, com
vistas ao
aperfeiçoamento e
formação.

O projeto
O projeto teve como
objetivo contribuir
para a conscientização
ambiental,
apresentação do tema
meio ambiente como
transversal e
mobilização dos
educadores e
educandos para ações
voltadas ao descarte
adequado de resíduos
sólidos, além de
propor atividades
multidisciplinares.

Por mais que se propagem os benefí-
cios de uma gestão estruturada ou os ris-
cos de não tê-la, parece que nem todos os
executivos dão a devida atenção ao tema.
Recentemente, a revista Exame, publicou
uma pesquisa na qual 20% dos entrevista-
dos consideram que sua empresa não se
preocupa em investir na melhoria da ges-
tão. O estudo foi feito pela Fundação Naci-
onal da Qualidade (FNQ) e entrevistou exe-
cutivos de 212 empresas brasileiras.

 Difícil acreditar que num ambiente de
negócios tão acirrado como nos dias atu-
ais, ainda haja descuido com a gestão. No
segmento das PME’s, pequenas e médi-
as empresas, a situação é ainda pior. Con-
forme publicado no jornal O Estado de São
Paulo de 13 de agosto, dados de recente
pesquisa do Sebrae-SP mostram que o
empreendedor brasileiro ainda comete er-
ros básicos. Diz a matéria: “nada menos
do que 46% (quase metade) dos entrevis-
tados não sabiam quantos eram seus cli-
entes potenciais ou seus hábitos de con-
sumo. Ainda pior: 39% deles desconheci-
am qual era o capital de giro necessário
para manter o negócio em atividade e ou-
tros 38% não tinham sequer pesquisado
sobre seus concorrentes”. Estes números

Por que tantas empresas ainda não
 investem em gestão?

Airton Cicchetto é engenheiro, mestre em administração de empresas e idealizador do modelo SCG - Simples Complexo Gerencial. Site: www.scg.com.br

ajudam a explicar em grande parte as di-
ficuldades financeiras pelas quais passa o
empresariado no país e o baixo índice de
sobrevivência das empresas brasileiras.
Uma em cada quatro cerram as portas an-
tes dos primeiros dois anos de atividades. 

No mundo moderno tudo precisa ser
gerenciado: a vida pessoal, a carreira
profissional, o tempo, a agenda, enfim,
tudo deve ser controlado e, quando algo
escapa ao nosso controle ou não se
apresenta como deveria, é provavelmen-
te porque não o estamos gerenciando
adequadamente. Desde cedo as crian-
ças de hoje aprendem a ter responsabi-
lidade sobre seus compromissos, isto é,
aprendem a gerenciar sua agenda.

 Com mais razão, se espera que um
gestor de empresas busque um contínuo
aperfeiçoamento de suas competências
gerenciais, com vistas ao melhor desem-
penho de suas funções profissionais e apri-
moramento do complexo de gerencia-
mento de sua empresa. O mesmo é es-
perado de um profissional liberal que, além
de competência e conhecimentos no seu
ramo específico de atuação, tem também
que desenvolver capacidade de gerenci-
ar sua atividade-empresa. Nestes casos,

a competência na gestão ajuda a explicar
porque profissionais, médicos, dentistas,
advogados, arquitetos, entre outros, muitas
vezes, formados na mesma escola, no
mesmo ano, mesma turma, apresentam di-
ferentes graus de sucesso em suas carrei-
ras profissionais. 

A importância da gestão e essas pres-
sões do ambiente fomentaram, no mundo
todo, uma verdadeira indústria do manage-
ment editorial. Nos últimos vinte anos, se pes-
quisou e publicou mais sobre gerenciamen-
to do que nos 2 mil anos precedentes, no
mundo cristão. Como resultado, há hoje uma
infinidade de modelos, conceitos, técnicas,
parâmetros e ferramentas de gestão à dis-
posição dos gerentes e administradores.

 Como se vê, o mundo tem pesquisado
e investido maciçamente em gerenciamen-
to, pois cada vez mais as empresas e profis-
sionais precisam aprimorar seus métodos e
sua competência em gestão. E, como diz o
ditado: “negócio ruim, com boa gestão fica
bom; negócio bom com gestão ruim fica
ruim”. Portanto, se não estiver gerenciando
bem, cuidando adequadamente de sua
empresa e/ ou sua carreira, você está na
rota do insucesso. É hora de rever suas ati-
tudes para não se arrepender mais tarde.

 Adão G. da Rosa (64)

 Isídio A. Fabrin (54)

Nesta edição você acompanha
os desdobramentos da convoca-
ção da seleção brasileira feita por
Dunga para amistosos. Para quem
esperava renovação total, dez no-
mes continuam os mesmos chama-
dos para a Copa do Mundo.

No setor de segurança, a prisão
do ex-médico especialista em repro-
dução humana Roger Abdelmassih,
feita no Paraguai. Ele estava foragi-
do havia três anos e vivia com a
esposa e filhos. Condenado a 278
anos de prisão, ele deixa a Delega-
cia da Polícia Federal em Foz do

Direto do Paraguai
Iguaçu nesta manhã rumo a São
Paulo, onde cumprirá pena.

Mais um acidente no Contorno
Oeste causou tumultuo no tráfego.
A colisão envolveu dois caminhões
e deixou uma pessoa ferida.

A Justiça prevê multa diária ao
Estado, caso não seja cumprida
a ordem de reintegração de pes-
soa em área invadida, onde está
o conjunto Rivadávia.

A boa notícia vem da saúde.
A menina que teve quase 40%
do corpo queimado com álcool
no fim de semana continua hos-

pitalizada, mas não corre mais
risco de morte. Ela pode voltar
para casa em poucos dias.

Uma reunião realizada ontem
à tarde pediu mais agilidade nos
atendimento da UPA Pediátrica.
Entidades pedem, além de cele-
ridade, mais conforto a pacien-
tes e acompanhantes.

O Conselho Municipal Antidro-
gas embarca, em breve, para Ma-
ringá rumo a uma capacitação. Ex-
pectativa é se aprimorar para as
políticas e enfrentamento aos pro-
blemas relacionados à drogadição.

O secretário de Educação, Valdecir Nath, sobre
a suposta agressão sofrida por uma criança

“Solicitamos à escola um
relatório do que ocorreu,

para que possamos
tomar as providências

necessárias”

LORENA MANARIN

NOSSOS RESULTADOS SÃO
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DIVULGAÇÃO

Mototáxi
Um requerimento do
vereador Vanderlei do
Conselho (PSC) pede
informações da
Cettrans sobre a
regulamentação do
serviço de mototáxi
em Cascavel. Até 2010
estava em vigor a Lei
3.780/2004, que
definia parâmetros
para o exercício da
atividade. Contudo,
essa lei foi revogada
em 2010.

Revogação
Isso ocorreu quando
foi aprovada a Lei
5.549/2010, que
regulamentou a
atividade de
motofretista. Com
isso, a lei para a
atividade do mototáxi
deixou de ter
validade, sem que
nova proposta
tivesse sido
apresentada. Devido
a esses problemas, o
parlamentar quer
saber se a Cettrans
tem um estudo para
regulamentar a
atividade em
Cascavel.

“Acordo quebrado”
Terminou sem acordo a

reunião do fim da tarde de
ontem entre os vereadores

suplentes Rafael Brugnerotto
(PSB) e Professor Adenilson
(PSD) com a direção do PSD
de Cascavel, convocada para

discutir a continuidade do rodízio entre os
suplentes. O prazo de 15 dias para Brugnerotto
(foto) e Professor Adenilson permanecerem no
lugar dos vereadores João Paulo e Ganso sem

Limite termina nesta semana, mas os dois
querem continuar na Câmara por mais 30 dias.

Rodízio
O acordo inicial era de 15 dias, o que possibilitaria

dar oportunidade a outros suplentes do PSD.
Brugnerotto reconhece a importância dos suplentes
e a atitude do PSD em prestigiá-los, mas faz uma

ressalva. “Espero que haja bom senso. Entendo que
15 dias é muito pouco para mostrar o nosso
trabalho no Legislativo. Além disso, 15 dias

atrapalham o andamento da Câmara”.

Ferramenta
Com o objetivo de
fornecer mais
informações ao eleitor
e ajudá-lo a decidir o
voto, a Transparência
Brasil acaba de lançar
na internet uma série
de informações
históricas sobre todos
os candidatos que
concorrem às eleições
de 2014. Além dos
dados fornecidos pelo
próprio candidato ao
TSE, a ferramenta
apresenta informações
que vão desde os
doadores da última
eleição até
parentescos políticos.

Transferências
Em julho, os repasses
do governo federal
para a Prefeitura de
Cascavel somaram R$
13.840.539,57. A
maior quantia foi do
Fundeb, com R$
5.940.209,31. Em
seguida ficaram a cota
do FPM (Funde de
Participação dos
Municípios), com R$
3.131.079,36, e
transferência do SUS,
com R$ 2.681.020,31.

 O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) marcou
para esta sexta-feira a audiência de instrução
da ação impetrada pelo PT solicitando a perda
de mandato do deputado federal André Vargas.

 O pedido está fundamentado na Resolução
22.610/2007, que trata da infidelidade
partidária e a relatora é a ministra Luciana
Lóssio.  Vargas pediu afastamento do PT para
se defender das denúncias de envolvimento
com o doleiro Alberto Youssef, acusado de
organizar um esquema de lavagem de dinheiro
que movimentou US$ 10 bilhões.

Em segunda e última votação,
a Câmara de Vereadores de Cas-
cavel aprovou na sessão de on-
tem o Projeto de Lei 91/2014, que
pune com multa quem aplicar tro-
tes ligando para os telefones de
atendimento de urgência e emer-
gência do Samu e do Siate. O va-
lor da infração é de 20 Ufirs (Uni-
dades Fiscais do Município) - cada
Ufir equivale a R$ 32,04.

Ao contrário da primeira vota-
ção, a apreciação final não teve
discussão entre os vereadores,
com a matéria sendo aprovada por
19 votos favoráveis e apenas um
contrário - do vereador Rui Cape-
lão (PPS). O projeto é de autoria
do vereador suplente Rafael Brug-
nerotto (PSB) e foi subscrito pe-
los vereadores Jaime Vasatta
(PTN) e Nei Haveroth (PSL).

“A ideia não é multar, é levantar
o debate e conscientizar a popula-
ção de que os serviços de emer-
gência e urgência se destinam a
atender pessoas que estão em ris-
co de morte”, defendeu o autor.

De acordo com Brugnerotto, a
execução da lei dependerá do Samu
e do Siate relacionarem os núme-
ros de telefones apontados no iden-
tificador de chamadas em que for

SAMU E SIATE

Aprovado projeto que prevê multa a quem passar trote

 Vereadores durante a sessão de ontem na Câmara de Cascavel

LORENA MANARIN

confirmado o trote e oficiarem a
empresa prestadora do serviço te-
lefônico para que informe os dados
dos proprietários.

As operadoras de telefonia te-
rão prazo de 30 dias para fornecer
as informações, sob pena de mul-
ta de 20 UFMs, que pode ser dupli-
cada em caso de reincidência.

A autuação e a cobrança serão
feitas pelo Município. “Em caso do

não pagamento da multa, o valor
será inscrito na dívida ativa”, afir-
mou Brugnerotto.

Em caso de ligações originárias
de telefones públicos, elas farão par-
te de um relatório para futuro levan-
tamento da incidência geográfica dos
trotes para posterior aplicação de
medidas de conscientização.

O projeto segue agora para a san-
ção do prefeito Edgar Bueno (PDT).

o início da campanha, em 6 de
julho, até a tarde de ontem a
184ª Zona Eleitoral registrou

apenas quatro denúncias de supos-
tas irregularidades envolvendo a
propaganda de rua em Cascavel.
Desse total, três foram arquivadas
e uma está sendo analisada pelo
MPE (Ministério Público Eleitoral).

A 184ª Zona Eleitoral é a respon-
sável pela fiscalização da aplicação
da legislação eleitoral referente à
propaganda nas ruas da cidade. A
aplicação de eventuais penalida-
des cabe ao juiz da 184ª Zona Elei-
toral, Leonardo Ribas Tavares, que
promete ser rigoroso no cumpri-
mento da legislação. O magistrado
tem poder de polícia para notificar
e retirar propaganda irregular das
ruas da cidade.

A quantidade de registros é con-
siderada pequena pela 184ª Zona
Eleitoral, apesar de a campanha de
rua ter começado, de fato, há pou-
cos dias. A propaganda de rua está
concentrada, sobretudo, nos can-
teiros das Avenidas Brasil e Tancre-
do Neves e na Rua Carlos Gomes.

PROPAGANDA DE RUA   APENAS AÇÕES SOBRE CAVALETES MOVIMENTAM FÓRUM

Justiça Eleitoral registra
apenas quatro denúncias
D De acordo com a 184ª Zona Elei-

toral, as denúncias registradas são
relativas à instalação de cavaletes
com propaganda política em cantei-
ros centrais. Apesar de a lei eleito-
ral permitir esse tipo de publicida-
de, os candidatos devem redobrar
a atenção, uma vez que há regras a
serem cumpridas.

Os cavaletes não podem ser
colocados em praças, pontes e
viadutos ou em locais públicos.
Além disso, são considerados
propagandas móveis e só podem
permanecer nas ruas das 6h às
22h. O candidato que desobede-
cer as regras pode ser multado
ou processado pelo TRE (Tribunal
Regional Eleitoral).

“Dias contados”
As eleições gerais deste ano serão as últimas em que os cavaletes
serão vistos nas ruas. A minirreforma eleitoral, que valerá a partir
de 2016, prevê o fim das placas dispostas em vias públicas. Os
candidatos só poderão usar bandeiras e distribuir material de

campanha em mesas instaladas na cidade, desde que não atrapa-
lhem ninguém.

Canais de denúncias
As denúncias sobre propaganda

irregular nas ruas podem ser
feitas diretamente ao Fórum
Eleitoral e a participação da

população e dos próprios parti-
dos é importante para ampliar a
fiscalização de eventuais crimes.

Outra opção é o eleitor fazer a
denúncia pela internet via TRE-

PR. No site do Tribunal (www.tre-
pr.jus.br) o cidadão deve clicar no
link “Denúncias Eleições 2014”,

localizado no canto superior
esquerdo da página inicial, e

preencher um formulário com os
dados da ocorrência.
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esquisa do Instituto Radar
Inteligência, divulgada on-
tem, aponta para a reelei-

ção de Beto Richa (PSDB) para
o governo do Paraná. O gover-
nador tem 44,3% das intenções
de voto, seguido de Roberto Re-
quião (PMDB), com 25,4%, e
Gleisi Hof fmann (PT), com
15,9%. Os demais candidatos,
juntos, somam 1,5%. Com es-
ses números, a eleição seria
definida já no primeiro turno.

O levantamento também
apura as intenções de voto em
um eventual segundo turno.
Nesse caso, Beto Richa tam-
bém é favorito, fazendo 52,3%
contra 38,3% de Requião, e
57,9% a 33,2% contra Gleisi.
Sem Beto, Requião venceria
Gleisi, com 47,8% a 37,7%.

Para 50,4% dos eleitores
Beto Richa vai vencer as elei-

A presidência da Sociedade
Rural do Oeste do Paraná re-
cebeu na noite de segunda-fei-
ra um ofício de indicação de
emenda parlamentar no valor
de R$ 1 milhão para revitaliza-
ção da arena do Parque de Ex-
posições Celso Garcia Cid, em
Cascavel. O recurso faz parte
de uma emenda parlamentar
que o deputado federal Alfre-
do Kaefer (PSDB) pretende
apresentar ano que vem.

O recurso vai beneficiar
toda a população de Cascavel,
como afirma o presidente da
Sociedade Rural, João Cunha.

“Há 25 anos nós reivindica-
mos a cobertura total dessa
arena e, com a reeleição do

FORA PRECONCEITO

Seminário
discute
etnias e

diversidade
Começou ontem o 2º

Seminário de Etnias, Diversi-
dade e Formação, na Unioes-

te de Cascavel. Um dos
principais temas discutidos

no evento tem relação com a
sexualidade voltada ao

preconceito, principalmente
entre homossexuais. Serão
trabalhadas ainda questões

como racismo, violência
doméstica e religiosidade.

O objetivo do seminário é
discutir a igualdade de gênero
e a diversidade de identidade

sexual e étnico-racial na
educação brasileira.

O evento segue até sexta-
feira. Serão montados dez

grupos de discussões temáti-
cas que abordam sobre

homofobia, racismo, machis-
mo e entre outros com o

intuito de incentivar a partici-
pação de pesquisadores,

educadores, acadêmicos de
graduação para analisar
sobre vários aspectos da

desigualdade.
(Larissa Ludwig)

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Cobertura de arena poderá sair do papel após 25 anos de espera
deputado federal Alfredo Kae-
fer, esse sonho irá se tornar re-
alidade. É um benefício que vai
ajudar ainda mais a realização
da Expovel [Exposição Agroin-
dustrial e Comercial de Casca-
vel]”, reforça Cunha.

Conforme o líder ruralis-
ta, a arena multiuso pode-
rá ser usada para outros
eventos públicos. “Podere-
mos fazer cursos para capa-
citação dos produtores ru-
rais, rodeios, shows, even-
tos para o Município em ge-
ral sem se preocupar com
as condições do tempo. Isso
é mais desenvolvimento
para a cidade”, acrescenta.
(Eliane Alexandrino)

Deputado federal Alfredo Kaefer

entregou o ofício a João Cunha

RADAR   REQUIÃO APARECE COM 25,4% DOS VOTOS; GLEISI NÃO CHEGA A 16%

Pesquisa indica vitória
de Richa no 1o turno

ções. Outros 19,2% acreditam
que Requião será eleito e
11,6% apostam em Gleisi.

AVALIAÇÃO
O Governo Beto Richa é bem

avaliado pelos paranaenses. Em
pergunta direta, 68,4% afirma-
ram aprovar o governo tucano,
contra 21,9% que o desaprovam.

A senadora Gleisi Hoffmann
é a mais rejeitada pelos eleito-
res - 19,9% disseram que ja-
mais votariam nela. Ainda no
quesito rejeição, em segundo
lugar está Requião (16,7%). Ri-
cha aparece com 12,3%, Ber-
nardo Piloto (PSol) tem 4,8%;
Tulio Bandeira (PTC), 3,5%;
Geonísio Marinho (PRTB), 2,6%;
Ogier Buchi (PRP), 2,3%, e Ro-
drigo Tomazini (PSTU), 1,8%.

SENADO
Na disputa ao Senado, o

favorito é Alvaro Dias (PSDB),

O levantamento
O Instituto Radar Inteligência Ltda entrevistou
1.199 eleitores entre os dias 8 e 13 de agosto

em 45 cidades do Paraná. O intervalo
de confiança é de 95,5% e a margem

de erro de 2,9 pontos percentuais
para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no
Tribunal Regional Eleitoral, sob o número 00022/2014.

com 62,9% dos votos. O tuca-
no é seguido de longe por Mar-
celo Almeida (PMDB), com 6,8%;
Ricardo Gomyde (PCdoB), 3,1%;
Professor Piva (PSol), 2,8%; Luiz
Barbara (PTC), 0,7%; Mauri Via-
na (PRP), 0,5%; Adilson Senador
da Família (PRTB), 0,2%; e Cas-
tagna (PSTU), 0,2%.

P

ASSESSORIA

Educação
A Secretaria de

Educação realizou ontem
encontro com diretores de
escolas e coordenadores
de Cmeis (Centros
Municipais de Educação
Infantil), além de membros
do Conselho do Fundeb e
com os diretores de
escolas e coordenadores
de Cmeis que recebem o
transporte escolar rural.
Também foi realizado
encontro com diretores das
escolas que ofertam a
Educação em Tempo
Integral e o Projeto Mais
Educação. As reuniões,
administrativas são
realizadas pelo menos uma
vez ao mês visando ao
andamento dos projetos na
rede de ensino.

Soldado
A Acic promove um

evento especial amanhã
comemoração ao Dia do
Soldado. Durante todo o dia,
veículos e equipamentos do
Exército estarão expostos na
frente da associação
comercial e poderão ser
vistos por toda à
comunidade. Alunos de
escolas públicas também
participarão e serão
informados sobre as
atribuições do Exército
Brasileiro. O auge do
programa ocorrerá à noite,
com a presença especial do
comandante da 15ª Brigada
de Infantaria Mecanizada,
general Altair José Polsin, na
reunião empresarial. O general
Polsin falará sobre temas
pertinentes às atualidades
mundial e brasileira.



Cascavel, 20 de agosto de 2014 www.jhoje.com.br 05NACIONAL

esquisa realizada pelo ins-
tituto Datafolha a pedido
do CFM (Conselho Federal

de Medicina) aponta que 93%
dos eleitores brasileiros avaliam
os serviços público e privado de
saúde como péssimos, ruins
ou regulares. Entre os usuári-
os do SUS (Sistema Único de
Saúde), 87% dos entrevistados

Ebola
A Fiocruz (Fundação

Oswaldo Cruz), do
Ministério da Saúde,
está capacitando cerca
de 50 pessoas, de
faxineiros a médicos da
instituição, para atender
e tratar pacientes
infectados pelo vírus
ebola que entrarem no
Brasil. A epidemia afeta
quatro países africanos e
matou mais de 1,2 mil
pessoas desde março
deste ano. O Instituto
Nacional de Infectologia
Evandro Chagas faz parte
da Fiocruz e é
responsável pelo
treinamento, sendo
indicado como referência
para receber casos
suspeitos de infecção
pelo vírus ebola. Duas
salas já estão prontas
para isolamento de
paciente com suspeita
de contaminação.

PESQUISA   LEVANTAMENTO FOI FEITO PELA DATAFOLHA SOBRE SISTEMA PÚBLICO E PRIVADO

Ao menos 93% se mostram
insatisfeitos com a saúde

declararam insatisfação com
os serviços oferecidos.

Na pesquisa, foi pedido aos
entrevistados que dessem no-
tas de zero a dez para a saú-
de no Brasil e para o SUS. O
estudo considera ruins ou pés-
simas as notas de zero a qua-
tro. De cinco a sete, a avalia-
ção é considerada regular.

O Datafolha ouviu 2.418
pessoas com mais de 16 anos
entre os dias 3 e 10 de junho
deste ano. A pesquisa foi reali-
zada em todas as cinco regiões
do país. O levantamento apon-
tou que nos últimos dois anos,
92% da população brasileira bus-
cou atendimento no SUS e 89%
da população conseguiu ser
atendida pelo sistema público.

De acordo com o levanta-
mento, 57% dos eleitores bra-
sileiros consideram que a saú-
de deveria ser tema prioritário
para o governo federal. Em se-
guida estão a educação (18%)
e o combate à corrupção (8%).

Para o presidente do CFM,
Roberto D’ávila, a pesquisa
mostra a “insatisfação da po-
pulação”. D’ávila disse ainda
que não se pode tratar a saú-
de como “bem de consumo”.

“A situação é extremamen-
te grave. Mas toda vez que nós
falamos, sempre é levantada
a possibilidade de um viés cor-
porativo. A pesquisa mostra a
insatisfação da população”,
afirmou o presidente do CFM.

“Saúde é um dever do Es-
tado e um direito da popula-
ção. A saúde não é um bem
de consumo. É um bem pú-
blico”, concluiu.

P

CHEQUES DEVOLVIDOS
O percentual de devoluções de cheques pela segunda

vez por falta de fundos ficou em 2,24% em julho.
De acordo com a Serasa Experian,

esse é o maior nível de inadimplência para o mês de
julho desde o início da série histórica, em 1991. Em julho
do ano passado, esse percentual foi de 2,03% e, em junho
de 2014, o indicador chegou a 1,92%. No acumulado dos

primeiros sete meses deste ano, o percentual de
devoluções foi de 2,11% e, no mesmo período do ano

passado, chegou a 2,07%
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pós um intenso trabalho de
investigação com o apoio
da Polícia Federal brasilei-

ra, foi preso na tarde de ontem o
ex-médico especialista em repro-
dução humana Roger Abdelmas-
sih, de 70 anos. Ele vivia como
cidadão comum com a esposa,
a ex-promotora Larissa Sacco,
e dois filhos em Assunção, na
capital do Paraguai.

Abdelmassih estava foragido
havia três anos e levava os filhos
à escola no momento da deten-
ção. Ele não resistiu à prisão.

O especialista foi condena-
do em 2010 a 278 anos de
prisão por estupro e atentado
violento ao pudor contra mais
de 30 pacientes que frequen-

FORAGIDO   CONDENADO A QUASE TRÊS SÉCULOS DE PRISÃO, ABDELMASSIH SERÁ LEVADO HOJE A SÃO PAULO

Ex-médico acusado de mais
de 30 estupros é preso no PY
A tavam sua clínica de fertiliza-

ção, localizada em região no-
bre de São Paulo, além de ter
sido acusado de que muitos
dos 8 mil bebês que nasceu a
partir dessas inseminações
não seriam filhos biológicos de
quem fez o tratamento.

A localização do ex-médico
teve ajuda de investigações do
Ministério Público Estadual de
São Paulo, que apura a suspei-
ta de lavagem de dinheiro. Re-
centemente o Gaeco de Avaré,
interior paulista, teria cumpri-
do mandado de busca e apre-
ensão em uma fazenda onde
localizou documentos e notas
fiscais indicando o paradeiro
do condenado. (Juliet Manfrin)

 Segundo o Departamento
de Inteligência da PF, em Bra-
sília, inúmeras informações
chegaram ao departamento
nos últimos anos dando con-
ta que o ex-médico Roger Ab-
delmassih estava em diver-
sos cantos do mundo, mas
há aproximadamente dez
dias uma informação bastan-
te precisa relatava que o fo-
ragido estava na capital do
país vizinho vivendo em uma
residência de luxo com a es-
posa e os filhos.

Uma equipe brasileira foi
até Assunção e passou a mo-
nitorar a vida de Abdelmassih.

A prisão foi realizada por
policiais ligados à Secretaria
Nacional Antidrogas do Para-
guai, equivalente à Polícia Fe-
deral, no início da tarde. Todo
o trabalho foi acompanhado
por agentes brasileiros.

Ontem, no fim da tarde,
Abdelmassih chegou à Pon-
te da Amizade, em Foz do
Iguaçu, onde foi entregue
oficialmente para a polícia
brasileira em depor tação
sumária. Em seguida, uma
coletiva à imprensa foi rea-
lizada na Delegacia da PF
para falar sobre a prisão. A
expectativa é que hoje, às
11h, o ex-médico seja leva-
do para São Paulo, em um
avião da Polícia Federal,
onde cumprirá a pena.

A informação é de que ele
não estava trabalhando no
país vizinho.

 Polícia Federal concedeu coletiva ontem, em Foz do Iguaçu

RECOMPENSA
Considerado um dos fora-

gidos mais procurados do
Estado de São Paulo, che-
gou-se a oferecer recompen-
sa de R$ 10 mil para quem
repassasse informações
precisas sobre o paradeiro
de Roger Abdelmassih.

Ele respondeu a mais de 50
processos nos quais era indi-

AÍLTON SANTOS

 O caso
As primeiras denúncias contra Roger Abdelmassih foram

tornadas públicas em 2008 e o então médico foi indiciado
em 2009. Em 2010 ele foi condenado, mas conseguiu o
direito de responder em liberdade graças a um habeas

corpus revogado pouco depois quando foi emitir seu passa-
porte, indicando que poderia deixar o País.

Em 2011 ele teve seu registro profissional cassado pelo
Conselho Regional de Medicina paulista. Deixou ilegalmen-
te o Brasil e foi considerado foragido, sendo um dos brasi-

leiros mais procurados pela Interpol. (JM)

INVESTIGAÇÃO

Delegado ficou dez dias no Paraguai

 Ex-médico foi preso logo depois do meio-dia na capital do Paraguai

AÍLTON SANTOS

cado como autor de pelo me-
nos 56 estupros e abusos.

Em nota, a Secretaria da
Segurança Pública de São
Paulo disse que a detenção
só foi possível graças a in-
formações obtidas em inves-
tigações do Ministério Públi-
co do Estado, com a colabo-
ração da Polícia Civil daque-
le estado. (Juliet Manfrin)
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governo do Paraná pode
ser multado em R$ 5 mil
por dia se não garantir o

efetivo policial necessário para
a desocupação do Loteamen-
to Rivadávia, na região leste de
Cascavel. A decisão é do juiz
da 3ª Vara Cível de Cascavel,
Fabrício Mussi, e ocorre para
pressionar o governo a cumprir
a sentença judicial que já tra-
mitou em julgado.

Conforme os autos, a inti-
mação aconteceu em 29 de
julho, quando começou a cor-
rer o prazo de 180 dias para
que o governo cumpra a or-
dem. Se em seis meses o Es-
tado não atender à determi-
nação, terá de pagar multa di-
ária de R$ 5 mil. O valor consi-
dera o tamanho dos lotes e o

Desde segunda-feira estu-
dantes do Colégio Estadual
Marcos Cláudio Schuster, no
Bairro Periollo, região norte de
Cascavel, participam de uma
série de palestras sobre a ex-
ploração do gás do xisto pelo
método de fratura hidráulica,
conhecido como fracking.

Ao todo, 1,2 mil alunos de-
ram uma pausa nas disciplinas
tradicionais para conhecer um
pouco mais sobre o gás e os
motivos da realização de uma
audiência pública nesta quinta-
feira, em Cascavel.

A professora Gisângela Or-
tiz Luciano conta que havia a
necessidade de informar os
estudantes sobre a possível
exploração na região. O as-
sunto ganhou repercussão e
virou tema de vários protes-
tos na região após o leilão de
blocos de exploração do gás
no Paraná, ocorrida em no-
vembro do ano passado.

“Levamos um susto quan-
do soubemos do assunto. O
que chamou a atenção é que
muitos professores também
desconheciam o que é o fra-
cking. Por isso, decidimos fa-
zer as palestras e explicar

Justiça fixa multa para
que Estado cumpra ordem

LOTEAMENTO RIVADÁVIA   GOVERNO TEM 180 DIAS PARA DESOCUPAR ÁREA, SOB RISCO DE PUNIÇÃO DIÁRIA

custo da demora do Estado
aos donos da área.

EXPECTATIVA
Para o advogado Carlos Al-

berto Siliprandi, a decisão da
Justiça aumenta a expectati-
va para a reintegração da
área. “É algo que já deveria
ter ocorrido, mas acredita-
mos que a multa resultará
em uma movimentação do
poder público, que nunca se
manifestou”, avalia.

A realocação dos morado-
res, acrescenta o advogado, é
de responsabilidade dos gover-
nos municipal e estadual. “É
um bairro consolidado indevi-
damente por culpa da ausên-
cia do poder público, por isso
vimos que a única alternativa
será a reintegração”.

PM espera orientação do Estado
As cerca de 200 famílias que

vivem irregularmente no Loteamento Rivadávia há 18
anos podem ser despejadas a qualquer momento.

O último recurso proposto
pelos moradores ao STF (Supremo Tribunal Federal) foi

recusado e não há mais como recorrer.
No entanto, a Polícia Militar

aguarda orientação do Estado. Segundo o tenente
Roberto Tavares, a Secretaria de Segurança Pública

precisa encaminhar um ofício ao
comando com a ordem de serviço.

“Além disso, é preciso todo um estudo e um
planejamento para trabalharmos

nessa ação, saber quantas famílias estão
no local, quantos policiais

seriam necessários para o trabalho, enfim, toda uma
ação de planejamento”, explica.

FRACKING

Estudantes e professores aprendem oque é exploração de gás de xisto

melhor aos alunos o que a re-
tirada desse gás poderá cau-
sar à nossa região”, acres-
centa Ortiz Luciano.

O ciclo de palestras chega
ao fim hoje aos alunos dos En-
sinos Médio e Fundamental.
Quem par ticipou pretende
marcar presença na audiên-
cia pública de amanhã.

“Depois que tive conheci-
mento do assunto estou con-
vocando outras pessoas por
meio das redes sociais para

que saibam sobre a exploração
do gás. Temos que lutar a fa-
vor do meio ambiente”, comen-
tou a estudante Ewelyn Cer-
nek, de 13 anos.

LIMINAR
Em junho passado, a Jus-

tiça Federal suspendeu, por
tempo indeterminado, a 12ª
rodada de licitações realiza-
da pela ANP (Agência Naci-
onal do Petróleo) na região
oeste do Paraná.

A audiência pública está

EDUCAÇÃO

Passeio no Zoo
abre a Semana

da Apae
Tem início nesta quinta-

feira mais uma edição da
Semana Nacional da

Pessoa com deficiência
Intelectual e Múltipla das
Apaes (Associação de Pais

e Amigos dos Excepcio-
nais). Este ano o tema é

“Construindo uma História
de Igualdade e Oportunida-

de Para Todos”.
Em Cascavel, a entidade

preparou uma programa-
ção especial para nove

dias de evento. “O objetivo
mais uma vez é divulgar a
escola especial que é a
Apae. É uma forma de

proporcionar aos alunos
atividades diferentes do dia

a dia e, claro, mostrar à
sociedade os trabalhos
desenvolvidos na nossa

instituição, para que todos
saibam da importância da
inclusão social”, explica a

diretora da Apae,
Wagna Sutana.
Há 43 anos a Apae

presta atendimento no
Município. Hoje, 570

pessoas de até 60 anos de
idade recebem atendimen-

tos e frequentam
 a entidade.

E o primeiro dia das
atividades será especial.
Amanhã, estudantes do
ensino fundamental vão
visitar o Zoológico Munici-

pal de Cascavel.
A semana conta ainda
com mostra cultural,

apresentações de dança,
teatro e música. No domin-

go, o grupo Vocal Apae
Encanta participará de

uma missa na
Catedral, às 19h.

O evento é uma forma
de interagir com a popula-
ção, abordando a impor-
tância de saber respeitar

as pessoas com algum tipo
de deficiência intelectual ou

outra síndrome.
O encerramento da

Semana será dia 29, no
Anfiteatro Emir Sfair, com o
palestrante Cláudio Lucia-
no Desik, que falará sobre

“Vencendo Desafios e
Projetando o Futuro Abrin-
do Caminhos para a Inclu-
são”. A entrada é gratuita.

(Eliane Alexandrino)

O

marcada para as 19h de ama-
nhã, na Câmara de Vereadores
de Cascavel. Já está confirma-
da a presença de ambientalis-
tas e representantes das mine-
radoras vencedoras do leilão.
“Queremos mobilizar a comuni-
dade escolar sobre um assun-
to de interesse de toda a popu-
lação da região oeste. Por isso
é necessário esclarecer e repas-
sar informações sobre o méto-
do fracking”, ressalta Ortiz Luci-
ano. (Eliane Alexandrino)

Xisto: atentos, estudantes aprendem o que é a exploração do gás e suas consequências

LORENA MANARIN

SEMANA DE GEOMETRIA
A Escola Municipal Maria Montessori, de Cascavel, realiza a Semana de Geometria.

Alunos, professores e pais podem apreciar o trabalho das crianças. A tradição do
evento temático de geometria se iniciou em 2010.

DI
VU

LG
AÇ

ÃO



Cascavel, 20 de agosto de 2014www.jhoje.com.br08 LOCAL

MODELO ............................... A/M .............. COR .............. COMB .......... VALOR
ASTRA HATCH ................................. 02/02 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 17.000,00
BLAZER DLX 2.8 .............................. 02/02 ................ CINZA ................. D ....................... R$ 46.000,00
BLAZER  DLX 4.3 ............................. 97/97 ................ AZUL .................. G ....................... R$ 19.500,00
BMW 328ia ....................................... 98/99 ................ BRANCO ............ G ....................... R$ 39.500,00
BRASILIA 1600 ................................. 75/75 ................ LARANJA ........... G ....................... R$ 13.000,00
C4 HATCH EXCLUSIVE ................... 10/10 ................ CINZA ................. F ....................... R$ 38.500,00
C4 PALLAS EXC ............................... 08/08 ................ PRETO ............... G ....................... R$ 35.800,00
CELTA 1.0 ......................................... 14/15 ................ PRETO ............... F ....................... R$ 32.500,00
CELTA1.0L ........................................ 13/14 ................ BRANCA ............. F ....................... R$ 24.000,00
CELTA LIFE ...................................... 10/11 ................. BRANCO ............ F ....................... R$ 19.500,00
CELTA LS ......................................... 13/14 ................ BRANCO ............ F ....................... R$ 25.500,00
CELTA SPIRIT .................................. 10/11 ................. PRATA ................ F ....................... R$ 24.500,00
CELTA SUPER .................................. 04/05 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 16.800,00,
CHEVETTE 1.0 ................................ 92/92 ................ VERMELHO ....... G ....................... R$ 6.500,00
CHEVETTE GP ................................ 77/77 ................ AMARELO .......... A ....................... R$ 8.000,00
CLIO AUTHENTIC ............................ 07/08 ................ VERMELHO ....... F ....................... R$ 15.800,00
CLIO AUTHENTIC ............................ 04/05 ................ AZUL .................. G ....................... R$ 16.000,00
CLIO SEDAN AUTH. ........................ 07/07 ................ PRETA ................ F ....................... R$ 18.500,00
CORSA WIND .................................. 96/97 ................ VERDE ............... G ....................... R$ 8.800,00
DOBLO ESSENCE ........................... 12/12 ................ PRATA ................ F ....................... R$ 47.000,00
ESCORT HOBBY 1.0 ....................... 95/95 ................ CINZA ................. G ....................... R$ 6.300,00
ESCORT GL .................................... 97/98 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 8.800,00
F250 TROPICAL CD ........................ 08/09 ................ PRETA ................ D ....................... R$ 110.000,00
FIESTA CLASS ................................ 00/00 ................ VERMELHO ....... G ....................... R$ 8.800,00
FIESTA HATCH ................................ 04/04 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 13.800,00
FIESTA SEDAN 1.6 .......................... 10/10 ................ PRATA ................ F ....................... R$ 28.500,00
FOCUS HATCH 1.6 .......................... 05/06 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 22.800,00
FOCUS SEDAN ................................ 12/13 ................ PRATA ................ F ....................... R$ 53.000,00
FOX 1.0 ............................................ 06/07 ................ PRETO ............... F ....................... R$ 18.500,00
FOX 1.0 ............................................ 06/06 ................ PRETO ............... F ....................... R$ 18.800,00
FRONTIER SEL A/T ........................ 07/08 ................ PRETO ............... D ....................... R$ 73.000,00
FUSCA ............................................. 94/94 ................ VERDE ............... G ....................... R$ 22.000,00
FUSION ............................................ 07/07 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 36.500,00
GOL 1.0 ............................................ 00/01 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 10.800,00
GOL 1.0 GIII ..................................... 04/04 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 14.000,00
GOL 1.0 GIV ..................................... 10/11 ................. PRATA ................ F ....................... R$ 22.800,00
GOL 1.8 ............................................ 95/95 ................ VERDE ............... G ....................... R$ 9.500,00
GOL FUN ......................................... 01/01 ................ DOURADO ......... G ....................... R$ 10.500,00
GOL GIV .......................................... 07/08 ................ PRETO ............... F ....................... R$ 17.500,00
GOL GLI ........................................... 95/96 ................ VERDE ............... G ....................... R$ 9.000,00
JETTA TSI 2.0 .................................. 11/12 ................. PRATA ................ G ....................... R$ 77.900,00
KADETT GL 2.0 ............................... 98/98 ................ BRANCO ............ G ....................... R$ 9.000,00
KADETT GLS 2.0 ............................. 98/98 ................ PRATA ................ A ....................... R$ 11.900,00
KANGOO ......................................... 08/09 ................ BRANCA ............. F ....................... R$ 27.500,00
L200 4X4 GL ..................................... 06/07 ................ BRANCO ............ D ....................... R$ 39.800,00
L200 TRITON ................................... 08/08 ................ PRETA ................ D ....................... R$ 63.000,00
MEGANE 1.6 .................................... 08/09 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 32. 000,00
MONDEO GLX 2.0 ........................... 00/00 ................ PRETO ............... G ....................... R$ 16.000,00
MONTANA LS .................................. 12/13 ................ BRANCA ............. F ....................... R$ 29.900,00
OPALA .............................................. 80/80 ................ BRANCO ............ G ....................... R$ 25.000,00
OPALA COMODORO ....................... 91/91 ................ AZUL .................. G ....................... R$ 30.000,00
PALIO ED ......................................... 97/97 ................ BRANCO ............ G ....................... R$ 8.800,00
PALIO FIRE ECON. .......................... 07/08 ................ PRATA ................ F ....................... R$ 16.800,00
PALIO HLX ....................................... 05/06 ................ BRANCO ............ F ....................... R$ 21.800,00
PICASSO GLX 1.6 ........................... 10/11 ................. PRATA ................ F ....................... R$ 33.500,00
POLO 1.6 F ...................................... 07/08 ................ PRATA ................ F ....................... R$ 27.500,00
PREMIO SL ...................................... 88/88 ................ BEGE ................. G ....................... R$ 5.500,00
PUMA ............................................... 78/78 ................ DOURADO ......... G ....................... R$ 25.000,00
RANGER XL CS ............................... 94/95 ................ BRANCO ............ G ....................... R$ 15.800,00
RANGER XLC CS ............................. 06/07 ................ PRATA ................ D ....................... R$ 46.800,00
RURAL 4X4 ...................................... 74/74 ................ VERDE ............... G ....................... R$ 40.000,00
S-10 EXECUTIVE CD ....................... 11/11 ................. PRETA ................ F ....................... R$ 55.500,00
SANDERO EXP 1.6 .......................... 13/14 ................ PRETO ............... F ....................... R$ 36.800,00
SANDERO PRIVILEGE .................... 12/13 ................ PRATA ................ F ....................... R$ 39.800,00
SAVEIRO CL 1.8 ............................... 95/95 ................ BRANCO ............ G ....................... R$ 11.900,00
SAVEIRO GV ................................... 13/14 ................ PRATA ................ F ....................... R$ 42.900,00
SPACEFOX TREND GII ................... 11/12 ................. BRANCA ............. F ....................... R$ 38.000,00
UNO .................................................. 95/95 ................ PRATA ................ G ....................... R$ 7.500,00
VECTRA GT .................................... 08/08 ................ PRETO ............... FLEX ................ R$ 30.900,00

MOTO

HONDA/NX 400 FALCON ................ 06/06 ................ PRETA ................ G ....................... R$ 10.800,00
YAMAHA/FACTOR YBR 125 ........... 11/12 ................. VERMELHA ........ G ....................... R$ 4.800,00
SUNDOW/MAX 125 SE .................... 09/09 ................ PRETA ................ G ....................... R$ 2.800,00
HONDA/BIZ 100 ............................... 04/04 ................ PRETA ................ G ....................... R$ 3.000,00

s motoristas de Cascavel
já pagaram 63% a mais de
multas em julho deste

ano na comparação com o mes-
mo período de 2013. Conforme
balanço divulgado pela Cet-
trans (Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trânsito),
mês passado foram arrecada-
dos mais de R$ 674 mil em
multas, contra R$ 412 mil pa-
gos em julho do ano anterior.

O crescimento da receita
ajuda a companhia a manter o
caixa no azul. No acumulado
de janeiro a julho, o saldo está
positivo em R$ 43.882,34. O
valor contrasta com o fecha-
mento de 2013, que teve défi-
cit de R$ 200.474,92.

A Conta Trânsito de julho
deste ano teve saldo posi-
tivo, com receitas de R$

TRÂNSITO  EM SETE MESES, CONTAS DA CETTRANS ACUMULAM SOBRA

Valor recolhido com
multas cresce 63%
O

884.107,69 e despesas de
R$ 840.225,35.

INFRAÇÕES GRAVES
A queda de 11% no núme-

ro de autuações na compara-
ção a julho de 2013 confirma
aumento na gravidade das in-
frações. O valor pago mês pas-
sado corresponde a 7.043
multas, contra 7.908 quitadas
em julho do ano passado.

Segundo a Cettrans, as prin-
cipais infrações de trânsito co-
metidas são: excesso de velo-

 Mais de R$ 5 milhões no ano
Nos primeiros sete meses deste ano, a Cettrans já

arrecadou mais de R$ 5,1 milhões em multas de trânsi-
to. O valor é 47% maior que o recolhido no mesmo perío-

do de 2013, que somou R$ 3.496.120,76. (LL)

O empresário Rafael Ribei-
ro manifestou sua revolta
com o atendimento de um dos
agentes da Cettrans. Na tar-
de da última segunda-feira, o
empresário estacionou o ve-
ículo em frente à loja dele, na
Rua Carlos de Carvalho, Cen-
tro de Cascavel. Recebeu
uma multa por excesso de
tempo. Ao procurar um dos
agentes para pagar a multa,
Ribeiro diz que foi até amea-
çado pelo profissional.

“Estacionei por volta das
14h na segunda vaga, comprei
um cartão do EstaR [Estacio-
namento Regulamentado].
Precisei retirar o veículo e
quase duas horas depois re-
tornei e estacionei na vaga ao
lado. Como tinha sido multa-
do, fui tentar pagar, mas o
agente me disse que estava
ali apenas para fiscalizar e
multar. E ainda ameaçou guin-
char meu carro”, reclama.

As vagas ficam quase com
a esquina da Rua Santa Ca-
tarina e não têm parquíme-
tros. De acordo com o empre-
sário, essa não é a primeira
vez que o agente age assim.
“Sabemos que não podemos
desacatar um funcionário
público, mas acredito que a
lei deveria servir para ambos.
Tratei-o com educação, mas
ele abusou do uniforme. Essa

é a terceira vez que, ao pedir
informação ou comprar um
car tão, fui tratado dessa
maneira”, afirma Ribeiro.

A queixa não é exclusiva
do empresário: “É raro en-
contrar agentes circulando
pela rua e toda vez é aquela
correria para ter acesso ao
car tão. Geralmente só apa-
recem para multar”, critica

Outro lado
O gerente de Divisão de Fiscalização de Trânsito da Cet-
trans, José Valdecir Martins, informou que as medidas

serão tomadas logo que houver a reclamação formal. “Já
estamos levantando os fatos e tomaremos as medidas

cabíveis assim que recebermos a reclamação do motoris-
ta. É importante lembrar que todos os agentes de trânsito
sempre são orientados a tratar os condutores com cordia-

lidade e educação”. (EA)

cidade, avanço de sinal verme-
lho do semáforo, falar ao celu-
lar na direção do veículo e falta
de utilização do sinto de segu-
rança por parte dos condutores.

O gerente da Divisão de
Fiscalização do Trânsito,
José Valdecir Martins, expli-
ca que o valor arrecadado é
referente a multas aplicadas
em períodos diferentes e que
são pagas conforme o venci-
mento e a decisão dos infra-
tores. (Larissa Ludwig)

Arrecadação multas julho (em R$)

Arrecadação multas janeiro-jullho  (em R$)

ESTAR

Empresário diz que foi ameaçado por agente
a vendedora Sônia Santos.

DENÚNCIA
Rafael Ribeiro relatou o pro-

blema à Ouvidoria da prefeitu-
ra, pelo telefone 156, e preten-
de formalizar a denúncia na
Cettrans. Disse ainda que,
se não forem tomadas pro-
vidências, vai à delegacia re-
gistrar um boletim de ocor-
rência. (Eliane Alexandrino)

Rafael diz que agente se recusou a regularizar a notificação aplicada

LORENA MANARIN
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diretoria@jhoje.com.br
Emilio Fernando MartiniCarCarCarCarCartuchotuchotuchotuchotucho

CantinhodaBoca

Mais um comprador do Jantar da Boca..., o

amigo Cantini, só que tivemos que dar uma

entrevista de meia hora para vender, mas

valeu... Faça como ele e se desfaça deste

R$ 50 que te incomoda na carteira.

DIVULGAÇÃO

Bom-dia!
Hoje é comemorado o Dia do Maçom. A todos que estão

lapidando a sua pedra bruta, com exemplos de dignidade,
responsabilidade e compromisso social, fica a minha

homenagem. Secretamente, é claro!

Na telinha
E a presidente Dilma, no JN,
admitiu que após 12 anos do
PT no poder a saúde no Brasil
“não é minimamente razoável”.
Falou muito e respondeu nada.
Sem dúvida, é hora de
mudança!!

Na política
Antes tínhamos duas opções
para votar, o Aécio e o
Eduardo. Com a morte do
segundo, hoje só temos uma.
Dilma e Marina só mudam o
status, são quase iguais!

A forma...
... agressiva que Requião
utilizou para “tomar” o
diretório do PMDB do Paraná,
invadindo sede, destituindo
companheiros etc... bem
mostra o seu jeito de ser. O
Paraná não precisa disso neste
momento. Volte para a
caverna!!

Agora, discutir...
... sobre a sujeira causada pela
propaganda política nas
campanhas eleitorais é ver
apenas a ponta do iceberg do
problema do sistema eleitoral
brasileiro!

Vejo que...
... a Suzane, aquela que planejou a morte dos pais e foi
condenada a 29 anos de prisão, cumpriu 12 anos e já pode ser
libertada. Dica para pai rico que tem problema sério com os
filhos: não durma de olho fechado!!

O apelo
Os moradores pedem o que é que pode ser feito na Rua Tito

Muffato com a Rua Diamante, no Jardim Esmeralda. Todo dia, das
18h às 19h10, é um transtorno danado no trânsito por ali. Já

passou da hora de a Cettrans dar uma atenção ao caso!!

Duro mesmo...
... é o cidadão pegar todas as suas economias e investir numa

criação de abelhas e no final o negócio melar!

Uma coisa...
... é certa. O orçamento da
maioria dos brasileiros anda
mais apertado do que o São
Jorge em noite de lua
minguante!

Trânsito feliz
Quase todos reclamam do

trânsito, mas poucos ajudam
a melhorar, respeitando
sinais, velocidade e os
demais, que também

precisam circular por aí!!

Cartucho histórico
Em 20 de agosto de 1956
nascia o cidadão que acabaria
sendo o responsável pela
coluna Cartucho, para sua
alegria. Como tenho muita
gente para convidar e o
Estádio Olímpico
está
interditado, vou
deixar a festa
para o ano que
vem!

Só risos
No auge da festa o dono da
casa grita:
- Os amigos da noiva fiquem do
lado direito e os do noivo no
lado esquerdo.
Após sobrar meia dúzia de
convidados no centro, diz:
- Os da direita e os da esquerda
já podem se retirar, aqui é uma
festa de aniversário!

Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna é saber que o
mundo se divide entre os que
acham e os que não sabem
onde colocaram!

Encerrando
Nem só de parabéns vive o
homem, é bom também um
presentinho!

O programa Voz da Comunidade do amigo Jota Oliveira está com campanha do “Meu

Rádio Antigo”. Quem inscrever o aparelho mais antigo levará R$ 500 para casa.

Se tiver um bem velhinho, leve-o para expor, depois você o pega de volta.

 E.T. O velhinho atrás dos rádios é o Jota!!

s dificuldades enfrentadas
por famílias que depen-
dem do atendimento da

UPA (Unidade de Pronto-Aten-
dimento) Pediátrica em Casca-
vel novamente serão levadas
ao poder público. Em reunião
na tarde de ontem, represen-
tantes dos conselhos de Saú-
de e da Criança e do Adoles-
cente, Conselho Tutelar Leste
e da Câmara de Vereadores
elaboraram um documento
que pede melhorias urgentes
no atendimento às crianças.

O ofício será entregue hoje
ao prefeito Edgar Bueno e ao
secretário de Saúde de Casca-
vel, Reginaldo Andrade. Os lí-
deres pretendem ainda oficiar
as 8ª e 9ª Promotoria de Justi-
ça de Cascavel.

UPA PEDIÁTRICA   CONSELHOS ESPERAM AGILIDADE NAS CONSULTAS ÀS CRIANÇAS E MAIS CONFORTO AOS PACIENTES

Entidades querem melhorias no atendimento
A cobrança parte da recla-

mação do Conselho Tutelar Les-
te de que na segunda-feira à
noite a demora por atendimen-
to já passava de oito horas.

O presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Celso Sil-

va, esteve no local e constatou
o problema. Para ele, o Municí-
pio não pode manter essa si-
tuação. “Quando nos reunimos
e propomos a mudança da
UPA, imaginávamos que não
haveria mais problemas. Mas

A

Falta de médico
O secretário de Saúde de Cascavel, Reginaldo de Andrade,
disse que a demora no atendimento ocorrida na segunda-

feira aconteceu devido à ausência de um médico na manhã.
“Até as três horas da tarde, três pediatras atenderam e

depois desse horário o quadro ficou completo, com quatro
profissionais”, garante.  Ele explica que a prioridade foi para

pacientes que já estavam internados: um total de 50
crianças. Reginaldo garante ainda que todos os prazos

classificados conforme a prioridade estão sendo respeitados.
“Quando não é um caso urgente a previsão é de oito horas”,

justifica. (Romulo Grigoli)

na noite de segunda-feira cons-
tatamos que algumas mães
aguardavam até oito horas
para serem atendidas”.

Segundo ele, se inicialmen-
te não é possível reduzir a de-
mora no atendimento, as fa-

mílias pelos menos têm di-
reito a aguardar com mais
tranquilidade e conforto. “Va-
mos exigir que possam ser-
vir algum alimento para quem
está na fila por horas”, res-
salta. (Romulo Grigoli)

Em reunião, líderes elaboram ofício para prefeito e secretário de Saúde

 ROMULO GRIGOLI
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SEMINÁRIO   CONSELHEIROS PARTICIPARÃO DE EVENTO EM MARINGÁ COM AUXÍLIO DA SECRETARIA ANTIDROGAS

eminário que será reali-
zado sexta-feira em Ma-
ringá terá a participação

de representantes do Comad
(Conselho Municipal de Polí-
ticas Públicas sobre Drogas)
de Cascavel. O presidente da
entidade, Fernando Hallberg,
diz que o encontro é uma
oportunidade para qualificar
os conselheiros. “O tema em
destaque é a internação so-
cioeducativa e mostra que
nem sempre o dependente
químico precisa de interna-
mento em uma comunidade
terapêutica, pois existem ou-

Comad programa viagem para capacitação
tras maneiras de conduzir o
atendimento”, afirma.

O Comad recorreu à Secre-
taria Antidrogas para o deslo-
camento até Maringá. “Já ha-
víamos nos programado há al-
gum tempo e por isso solicita-
mos um ônibus do Município”,
acrescenta Fernando.

Para o secretário Antidro-
gas, Eugênio Rosseti Filho,
todo tipo de informação con-
tribui para o fortalecimento do
Comad. “Como são poucos
inscritos, estou agilizando um
veículo menor, e sugerimos
que o retorno ocorra no dia se-

PREVENÇÃO

Palestra
abordará saúde
do homem em

canteiro de obras
Trabalhadores da

construção civil vão
receber informações

sobre a Saúde do Homem
e Prevenção ao Câncer de
Estômago nesta quarta-

feira, em Cascavel. A ação
começa às 7h30 no
canteiro de obras do

edifício Lagoa da Pampu-
lha, na Rua Belo
Horizonte, 1.215
 (fundos do Incra).

O evento é uma
promoção do Movimento

Cascavel Azul com o
Sintrivel (Sindicato dos
Trabalhadores da Indús-
tria e Construção civil de

Cascavel e Região). A
entrada é gratuita.

S

SEM RISCO DE MORTE
A menina de oito anos que teve 36% do corpo queimado

no último domingo segue internada no Hospital São Lucas,
em Cascavel, mas não corre mais risco de morte. O quadro

clínico aponta melhoras na recuperação da criança, que
teve o tórax atingido por labaredas após jogar álcool

líquido em um fogo no quintal da casa, no Jardim Tarumã.
Ela chegou a ser internada no HU (Hospital

Universitário), mas foi transferida a pedido da
família. Segundo informações da assessoria do

hospital, não há previsão de alta.

guinte, até pela questão de
segurança”, explica.

Segundo Eugênio, o Muni-
cípio tem atendido as de-
mandas conforme aquilo
que lhe é permitido. “Gosta-
ríamos que as despesas fos-
sem custeadas a todos que
integram o conselho e não
só a servidores, mas para
isso é preciso alterar o es-
tatuto do Comad”, ressalta.
(Romulo Grigoli)

Fernando: capacitação de conselheiros

ARQUIVO
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Gente Fatos&gente@jhoje.com.br

Por Rose Bracht

Antonio Skvira
Celso Gonçalves Lins

Danilo Galletto
José Bernardes de Souza

Neri Carvalho Tavares
João Carlos Batalha

José Faria dos Santos
Emilio Fernando Martini

José Carlos da Silva
Leonildo Antonio Forcelini

Roda vivaRoda vivaRoda vivaRoda vivaRoda viva
     Organizado pelo Câmpus de

Toledo da Unioeste e válido para
escritores de todo o País, o 25º

Concurso de Contos Paulo Leminski
tem o prazo de inscrições aberto

até esta quinta-feira.

     Bodas de Prata: João
Henrique e Marinês da Costa

Alvarenga comemoram hoje 25
anos de casados recebendo
familiares para um jantar.

     A quinta edição do Porco no
Tacho promovida pelo Núcleo

Multissetorial Rural de Rio do Salto
movimentará o salão da igreja

católica do distrito. Os convites
têm preço popular.

 Informações pelo (45)
3321-1440 com o consultor

Franchesco Martins.

     O jovem casal Patrícia e
Guilherme Siqueira de Moraes
encomendou para janeiro de

2015 a primeira
 visita da cegonha.

Rômulo Rodrigues Passos
Olavo Garcia Pereira

Irineide Fermo
Marilda Fonseca Nunes

Otávio Xavier
Cassiano Moraes Júnior
João Carlos Schimitt

Rosangela Prado Barboza
Ivan de Moraes Garcia

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
gastronômicagastronômicagastronômicagastronômicagastronômica

Prometendo transformar-se em evento
tradicional, o jantar  Bacalhau do

Contabilista promovido pelo Sincovel em sua
sede recreativa tem a primeira edição

marcada para o próximo sábado.
A iguaria será servida nas versões à Gomes

de Sá, tradicional e ao creme, tendo como
acompanhamento batatas ao murro. Mais

informações (45) 3223-8115.

Cerveja naCerveja naCerveja naCerveja naCerveja na
PanelaPanelaPanelaPanelaPanela

Aos interessados em aprender a
produzir cervejas de maneira
artesanal segue uma dica.
Será ministrado na Agrotec

(Escola Tecnológica Agropecuária)
por meio da Fundetec (Fundação

para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) o curso
 Cerveja na Panela.

O treinamento está marcado para
os próximos dias 22 e 23 e mais
informações estão disponíveis no

site www.fundetec.org.br.

Big MacBig MacBig MacBig MacBig Mac
Para atingir a meta de 18.600 lanches

vendidos e fazer jus à renda da campanha
McDia Feliz 2014, coordenada pelo Instituto
Ronald McDonald beneficia instituições que

tratam de crianças e adolescentes com
câncer, a Uopeccan está comercializando
antecipadamente os tíquetes que darão

direito a um apreciado sanduíche
Big Mac no próximo dia 30.

A reserva pode ser feita pelos telefones
(45) 2101-7002 e (45) 2101-7047.

Beleza em desfileBeleza em desfileBeleza em desfileBeleza em desfileBeleza em desfile
Beldades cascavelenses estarão em

evidência, na noite do próximo sábado.
Precisamente as candidatas a Miss

Cascavel 2015, que vão disputar o título no
concurso que terá como passarela o
Anfiteatro Emir Sfair, no Centro de

Convenções.
Vale a pena conferir.

“O dinheiro é uma felicidade humana
abstrata; por isso aquele que já não é

capaz de apreciar a verdadeira felicidade
humana dedica-se completamente a ele”

Arthur Schopenhauer

A beleza e a elegância de Lucimara
Guerra captadas pela objetiva de
Fernanda Camerini

Em festa produzida pela Euro
Import – BMW Cascavel, Franciele
Nogarolli Cristiane Dalla Valle, na
lente de Sérgio Sanderson

Guilherme Junior, Licéia, Guilherme e Alisson Silva
prestigiando recente evento realizado em benefício da
Apae, em flash de Arivonil Policarpo

DIVULGAÇÃO

Adriana Souza Reginatto,
que recebe
cumprimentos pela
estreia de idade nova
nesta quarta-feira
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SALA 1
Planeta dos Macacos: O Confronto / 3D

Quinta a Quarta - 16h30 / 21h30

Guardiões da Galáxia / 3D / Dublado
Quinta a Quarta - 14h / 19h

SALA 2
Vestidos para Casar / Comédia

Quinta a Quarta  - 13h30 / 15h30 / 17h30 /
19h30 / 21h30

SALA 3
Guardiões da Galáxia / 3D / Dublado

Quinta a Quarta - 14h20/16h40 /19h / 21h20

SALA 4
Transformes: A Era da Extinção

Quinta a Quarta - 16h10

Juntos e Misturados / Dub / Comédia
Quinta a Quarta - 19h / 21h30

Como Treinar seu Dragão 2 / Dub
Sexta a Quarta  - 14h

(45) 3328-2509

CINE I

CINE II

As Tartarugas
Ninja

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça
e Quarta às 14h, 16h15,

19h15 e 21h15

Guardiões
da Galáxia

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 14h15 e 16h30

Planeta dos
Macacos: O
Confronto

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

www.cinewestside.com.br

PREMIAÇÃO
Os candidatos têm bons

motivos para afinarem o
gogó. É que o Fermop vai
pagar R$ 11 mil em dinheiro,
mais troféus. O evento é
transmitido pela TV Tarobá e a
animação de todas as
eliminatórias está por conta da
Banda Hora Nacional. (SG)

Depois de cinco anos, Cascavel volta a sediar
uma etapa classificatória do Fermop (Festival
Regional dos Municípios do Oeste do Paraná),
evento realizado pela Amop, associação que reúne
52 municípios da região.

Esta é a nona edição. A etapa será realizada dia
12 de setembro, no Centro Cultural Gilberto
Mayer, e receberá, além de artistas locais,
candidatos das cidades de Catanduvas,
Cafelândia, Ibema, Anahy, Corbélia, Tupãssi e
Ubiratã.

Cascavel recebeu a abertura do Fermop em
2006 e depois sediou a grande final da quarta
edição, em 2009.

Os selecionados que vão representar a cidade
nas categorias Gospel, Sertaneja e Popular serão
conhecidos na noite de hoje, logo após a
apresentação da pré-seleção, que também ocorre
no Centro Cultural. A comissão que irá escolher é
formada por Caio Gottlieb, Giordana Lube, Carol
Schmidt e Aldrei Anchieta.

Mas antes de chegar a Cascavel, o Fermop
agita a região. Guaíra recebe uma etapa dia 29
deste mês e Itaipulândia, no dia 5 de setembro. A
finalíssima está marcada para 19 de setembro e
neste ano será em Maripá. (Stela Giordani)

FERMOP
de volta a

Cascavel

A dupla Alex & Alessandro, de Vera Cruz do
Oeste, já está na final na categoria Sertaneja

Ministério de Adoração Adonai, de Nova Aurora, será
um dos representantes da categoria Gospel na final

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HOJE NA TV

Programações sujeitas a alterações

CATVE

RIC TV

RPC TV

TV TAROBÁ

ANIVERSARIANTE DO DIA

CÂNCER (21/06 - 21/07)

A recomendação das estrelas é agir discreta-
mente. Você terá boas estratégias e saberá ba-
talhar por seus propósitos, mas não dê espaço
para gente bisbilhoteira. Cor: vermelho.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Sua vitalidade estará elevada e você tem mais é
que tirar proveito desse trunfo a seu favor. No
trabalho, vai mostrar seu grau de envolvimento
com o que faz. Sua Cor: roxo.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Se depender das influências astrais, o dia será
proveitoso para batalhar por sua independên-
cia financeira e não vai faltar apoio em casa para
dar um passo mais arrojado. Cor: rosa.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Sua criatividade e boas ideias vão contar pon-
tos a seu favor na carreira, mas cuidado com
distrações e concorrentes. Deixe para tratar os
assuntos familiares em casa. Cor: amarelo.

LIBRA (23/09 - 22/10)

Observe as reações alheias e o que acontece à
sua volta, mas não dependa dos outros. Talvez
tenha que se esforçar para melhorar o contato
com os colegas. Cor: roxo.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Tire proveito dessas qualidades no serviço e
também ao cuidar de outros assuntos, mas fique
alerta com grana, ainda mais se for fazer compra
ou investimento. Cor: amarelo.

TOURO (21/04 - 20/05)

O dia será promissor se você explorar o senso
prático e a habilidade financeira que herdou do
seu signo. Netuno vai deixar suas expectativas
bem altas. Cor: bege.

VIRGEM (23/08 - 22/09)

Contará com esperteza e dedicação para alcan-
çar metas importantes. Precisará controlar a inqui-
etação e agir com jogo de cintura para não deixar
que diferenças afetem suas relações. Cor: pink.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Terá facilidade para se adaptar e conciliar as
coisas, mas há sinal de informação desencon-
trada envolvendo viagem ou parente de outra
localidade. Cor: azul.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Encontrará soluções e resolverá imprevistos.
Mas outros astros pedem foco e empenho extra
no trabalho. Para produzir o que espera, evite
se dispersar. Cor: creme.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

Terá mais motivação e ousadia para ir atrás do que
idealiza. Boas surpresas nas amizades. Abra os olhos
com promessas de dinheiro fácil para não sair no pre-
juízo. Cor: verde.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Mantenha e sua alegria em alta, pois será sua
melhor aliada para barrar a irritação. É que o dia
pode reservar imprevistos nos assuntos familia-
res ou profissionais. Cor: marrom.

HORÓSCOPO

Novelas
GLOBO

REDE MASSA

RECORD

MALHAÇÃO
(GLOBO, 17H30)

Cobra ameaça Karina para
que ela se afaste. Bete se decep-
ciona com Sol, que decide sair
de casa. Bianca e Bárbara estra-
nham o comportamento de Kari-
na. João insiste em sondar René
sobre Ana. A turma da Ribalta
comemora o sucesso do Show
de Talentos com uma festa na
casa de Jade. Bete se desespe-
ra por não conseguir falar com
Sol. Sol vai à festa de Jade. René
fala com Dandara sobre lecionar
na Ribalta. Lucrécia questiona
Edgard sobre os segredos de
René. Sol pede para dormir na
casa de Pedro. Sol desabafa com
Tomtom. Bianca pensa em um
plano para unir Zé e Karina. Gael
lamenta com Dalva sobre Cobra.
Lobão vai ao encontro de Cobra.

MEU PEDACINHO DE
CHÃO (GLOBO, 18H20)

Rafael exige que Márcia o leve
até Inês. Inês decide ir à polícia.
Sandra pergunta a Inês se foi Pe-
dro quem quis contratá-la. Rafa-
el força Inês a contar tudo o que
sabe sobre a troca dos bebês e
pede que ela o leve até Elísio.
Susana pega um colar na loja de
Vitória. Gilda vai ao jantar na casa
de Célia e diz que Juvenal está
preso no consultório. Susana
coloca o colar e um bilhete na
porta da casa de Célia. Alessan-
dra encontra o colar e o bilhete,
e conta a Otávio que Fernando é
seu amante. Célia apresenta Gil-
da para Susana. Sandra vê Inês
com Rafael e pergunta por quem
eles esperam.

ANJO CAHETHEL
Quem nasceu no dia 20 de agosto está
sob influência desse anjo. Possui har-
monia e equilíbrio entre espírito e ma-
téria, tem maturidade e domínio sobre
seu “eu”. Tem clara visão e compre-
ensão do mundo e de suas leis, tendo
muita força para resistir e sempre
continuar em frente. Devido à sua
maturidade espiritual, muitas vezes
sente-se deslocado entre amigos ou
familiares que têm dificuldade em en-
tendê-lo. Segue seu cora-
ção e tem grande intui-
ção, mostrando-se humil-
de quando transmite
com sabedoria seu co-
nhecimento e entendimen-
to. Não tem medo de nada
e está sempre de malas
prontas para viajar e des-
cobrir novos horizontes.

06h00 – Café com Jornal
07h00 – Primeira Hora
08h00 – Café com Jornal
09h00 – Dia a Dia
10h10 – Band Kids
11h05 – Atualidades com Olga Bongiovanni
12h10 – Jornal Tarobá 1ª Edição
12h50 – Tarobá Esportes
13h00 – Horário Político
13h50 – Tempo Quente
14h25 – Vitrine Revista
15h00 – Sabe ou não sabe
15h15 – Liga dos campeões
17h40 – Brasil Urgente – Regional
18h40 – Ponto de Vista
18h50 – Jornal Tarobá 2ª Edição
19h20 – Jornal da Band
20h30 – Horário Político
21h20 – Pré jogo
21h35 – Futebol 2014
23h55 – Agora é Tarde
00h55 – Jornal da Noite
01h45 – Que Fim Levou?
01h50 – O melhor da liga
01h55 – Power Rangers
02h20 – Copa do Mundo de futebol feminino 2014
04h20 – Copa do Mundo de futebol feminino 2014

05h10 – Telecurso Educação Básica
05h20 – Telecurso Profissionalizante
05h35 – Telecurso 2000 2º Grau
05h50 – Telecurso 2000 1º Grau
06h00 – Globo Rural
06h30 – Bom Dia Paraná
07h30 – Bom Dia Brasil
08h30 – Mais Você
10h00 – Bem Estar
10h45 – 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 / E Se... Você Tivesse uma
Segunda Chance?
16h25 – Vale a Pena Ver de Novo / Cobras & Lagartos
17h25 – Malhação
18h05 – Boogie Oogie
18h55 – Paraná TV 2ª Edição
19h10 – Geração Brasil
20h00 – Jornal Nacional
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 - Império
21h55 – Futebol / Internacional x São Paulo
00h00 – Jornal da Globo
00h35 – Programa do Jô
01h40 – Corujão 1 / Na Mira de Assassinos
03h20 – Corujão 2 / O Homem da Califórnia

05h50 - Negócios da Terra
06h00 - Jornal SBT Manhã
07h00 - Tribuna da Massa Manhã
08h00 - Noticias 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
18h40 - SBT Paraná
19h05 - SBT Brasil
19h45 - Chiquititas
20h30 - Horário Eleitoral
21h20 - Rebelde
21h45 - Roda a Roda Jequiti
22h15 - Programa do Ratinho
23h15 - Conexão Repórter
00h15 - The Noite com Danilo Gentili
01h15 - Jornal do SBT
02h00 - Okay Pessoal!
03h00 – Show da Fé

06h00 – I URD
06h45 – Record Kids
07h30 – Paraná no Ar
08h45 – Fala Brasil
10h00 – Hoje em Dia
12h00 – Balanço Geral
13h00 – Horário  Político
13h50 – Balanço Geral  / continuação
14h10 – Ver mais
14h35 – Programa da Tarde
17h20 – Cidade Alerta – Rede
18h15 – Cidade Alerta – Paraná
19h15 – RIC Notícias
19h45 – Jornal da Record
20h30 – Horário Político
21h20 – Jornal da Record / continuação
21h30 – Vitória
22h30 – José do Egito
23h30 – Câmera Record
00h30 – A nova super Maquina
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 Noticias
12h05 – Hora do Esporte
12h20 – Jorna l da Catve 1ª Edição
13h00 – Horário Político
14h00 – Castelo Rá-tim-Bum
14h30 – Os sete monstrinhos
15h00 – As Aventuras de Tim Tim
15h30 – Quintal da Cultura
17h40 – Sinais do Sagrado
17h55 – Giro de Noticias
18h00 – Esporte, Política & Cidadania
19h00 – Jorna l da Catve 2ª Edição
19h30 – Bate Rebate
20h30 – Horário Político
21h20 – Jornal da Cultura
22h00 – Senhor Brasil
23h00 – Metropolis
23h30 – Entrelinhas
00h00 – Contos da meia noite
00h15 – Expresso Brasil

GERAÇÃO BRASIL
 (GLOBO, 19H30)

Pamela enfrenta Jonas. Lara
comenta com Brian sobre a triste-
za de Iracema. Gláucia tenta con-
vencer Sílvio a voltar para casa.
Herval acerta sua viagem para  Flo-
rianópolis. Jonas manda Murphy
priorizar o projeto do Júnior. Brian
aconselha Jonas a desistir de fa-
bricar o Júnior. Dante teme proble-
mas com Rita ao ser avisado que
o Trinca de Espadas foi convidado
para fazer um show. Danusa pen-
sa em como se explicar com Jo-
nas. Pamela afirma a Megan que
não se arrepende de ter ficado con-
tra Jonas. Dante convida Rita para
ir à gafieira. Iracema aceita fazer
palestras no Regenera. Brian e
Lara se beijam.  Megan consegue
ficar sozinha com Davi e prepara
um jantar para ele. Gláucia apare-
ce na mansão Marra e avisa a Jo-
nas que vai morar com ele.

IMPÉRIO (GLOBO, 21H10)
Danielle dá entrada em um

apartamento. José Pedro se de-
sespera. José Alfredo combina
com Cláudio os detalhes da fes-
ta de sua empresa. Brigel flagra
Lorraine escondida em frente à
loja Império. Maria Marta decide
ajudar a irmã de Gilberto. Cora
não se conforma que Cristina
queira devolver o dinheiro que re-
cebeu de Maria Marta. Tuane re-
age sem paciência com Reginal-
do. Robertão decide procurar Téo
novamente. João Lucas segue
José Alfredo até o prédio de Isis.

VITÓRIA (RECORD, 21H15)
Capítulo não fornecido pela

emissora.

Jonas fingirá estar

casado com

Pamela e Verônica

ficará frustrada

Nos próximos capítulos de “Geração Brasil”,

Jonas (Murilo Benício) sairá de casa depois de

uma discussão com Pamela (Claudia Abreu).

Esta separação aumentará as esperanças de

Verônica (Taís Araújo) para assumir o

relacionamento com o magnata. A jornalista

chegará a comentar com Edna (Débora Lamm)

que o dono da Marra irá se separar.

Mas Verônica ficará frustada ao ver o casal na

festa que Jonas dará em sua casa. Para apresentar

um novo projeto a um investidor, o empresário

pedirá a Pamela para que os dois finjam estar

casados. Ao saber disso, a mãe de Vicente (Max

Lima) ficará decepcionada com ele.

DIVULGAÇÃO
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oi mais de meia hora de
trabalho intenso do Corpo
de Bombeiros e dos socor-

ristas da Ecocataratas para re-
tirar Felipe Fernandes, de 22
anos, da cabine de um cami-
nhão, após o veículo bater na

Cinco presos da PEC (Peni-
tenciária Estadual de Casca-
vel) causaram ontem uma con-
fusão em um cubículo, local
que dá acesso às celas. O Cor-
po de Bombeiros e a Polícia
Militar foram acionados para
conter os ânimos.

De acordo com o diretor da
unidade, Edson de Souza, o
fogo teve início na galeria onde
ficam os detentos para tria-
gem. Ela era ocupada por pelo
menos 60 presos. Cinco deles
teriam ateado fogo em quatro
colchões. “São presos que vie-
ram de outras cidades e que
ainda não foram atendidos
pelo serviço social e pela psi-
cóloga, que irão direcionar
quais vão estudar e quais

CAOS NO TRÂNSITO  MOTORISTA DISSE QUE FOI FECHADO QUANDO PASSAVA PELO VIADUTO

Caminhões batem
no Contorno Oeste

traseira de outro caminhão na
BR-277, embaixo do Contorno
Oeste, na manhã de ontem.

O caminhoneiro Olivio Pas-
sarin contou que seguia pela
rodovia quando ouviu a colisão.
“Vim de São Pedro do Iguaçu

vão trabalhar”, explica.
Sobre a rebelião, afirma

que os encarcerados jogaram
um colchão em cima do bura-
co de ventilação e atearam
fogo. “Vamos ter que avaliar
o dano, mas, como o telhado
é de acrílico, comprometeu
uma parte do teto da gale-
ria”, antecipa Edson.

O fogo foi controlado pelos
próprios agentes penitenciários.

CORPO DE DELITO

Os cinco presos rebelados
passaram por exame de corpo
de delito no IML (Instituto Mé-
dico Legal), para comprovar
que não foram agredidos. “Um
boletim de ocorrência foi lavra-
do e todos os responsáveis
serão punidos. Na penitenciá-

CONFUSÃO

Presos colocam fogo em colchões na PEC

carregado com trigo para des-
carregar em uma cooperativa
de Cascavel quando bateram
no meu caminhão”.

Olívio disse que as duas pis-
tas da rodovia estavam livres.
“Pelo impacto, imagino que ele
estivesse em alta velocidade.
Levei um susto grande”.

O diretor da 10ª Regional de
Saúde, Miroslau Bailak, passa-
va pelo local e prestou os pri-
meiros socorros. “Ele estava
bem, consciente, mas a agili-
dade do Siate foi fundamental.
O socorro chegou rápido”.

Felipe retornava de Santa
Tereza do Oeste a Cascavel,
conforme funcionários da em-
presa para qual presta servi-
ço e que foram até o local do
acidente. Para eles, o cami-
nhoneiro contou que foi fecha-
do e não conseguiu frear.

O tráfego ficou complicado
enquanto os socorristas presta-
vam atendimento. Um congesti-
onamento se formou nas duas
pistas de aproximadamente três
quilômetros. (Tissiane Merlak)

Superlotação
No início de agosto, após o anúncio de transferência de
detentos das cadeias da região para a PEC, o Sindicato
dos Agentes Penitenciários denunciou a superlotação

da penitenciária e a falta de
 profissionais para trabalhar no local.

Em um mutirão carcerário desenvolvido pela Defensoria
Pública do Estado, o

diretor da PEC, Edson de
Souza, disse que, para

que a unidade recebesse
novos presos, alguns

produtos deveriam ser
adquiridos, como

sabonetes, colchões, kits
de roupas e outros
materiais de higiene

pessoal.
A penitenciária tem

capacidade para 1,1 mil
detentos e hoje abriga

1.054 presos.
 (Tissiane Merlak)

ria, podem ser punidos por fal-
ta grave. Criminalmente, vão
responder por dano contra o
patrimônio público”, acrescen-
ta o diretor. (Tatiane Bertolino)

PM foi acionada para controlar os presos

MATEUS BARBIERI

MATEUS BARBIERI

F

Bombeiros usaram desencarcerador

para socorrer caminhoneiro

Um rapaz de 18 anos foi
preso na madrugada de ontem
acusado de tráfico de drogas.
Policiais da UPS (Unidade Pa-
raná Seguro) foram até a casa
do suspeito, na Rua Paul Ri-
chard, esquina com a Rua do
Amor, no Conjunto Julieta Bue-
no, zona norte de Cascavel. Em
revista minuciosa, foram encon-
trados no local 36 pedras de

ENTORPECENTE

Polícia encontra 36
pedras de crack em casa

crack e R$ 100 em dinheiro.
Rafael Batista dos Santos

foi abordado na rua pelos
militares. Ele estava per to
da residência, onde mora,
entregando entorpecentes.
Duas pessoas foram detidas
como usuárias de drogas.
Os três foram encaminhados
à 15ª SDP (Subdivisão Poli-
cial). (Tatiane Bertolino)

Responsável pela droga

encontrada em casa foi

detido na rua

AÍLTON SANTOS

NA CONTRAMÃO
O motorista de um Lifan bateu em uma motocicleta no cruzamento das

Ruas Santa Catarina e Marechal Cândido Rondon, Centro de Cascavel. Se-
gundo testemunhas, ele teria entrado na contramão e atingiu a moto ao
tentar retonar. Os dois ocupantes da motocicleta tiveram ferimentos leves.
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suposta agressão de
uma professora a uma
aluna de 9 anos, que te-

ria ocorrido dentro da Escola
Municipal Nicanor Silveira
Schumacher, na Vila Tolenti-
no, está em fase de investi-
gação na Secretaria de Edu-
cação de Cascavel.

A avó, que tem a guarda
da criança, foi atendida pelo
Conselho Tutelar Oeste na
manhã de segunda-feira. Se-
gundo o Conselho, a criança
teria contado que a educado-
ra a empurrou na semana
passada, dentro da escola.

O Conselho afirmou que a
avó fez boletim de ocorrência,
na Polícia Civil, conforme ori-

A Polícia Civil procura o autor
do homicídio que vitimou um
homem de aproximadamente 50
anos, apenas identificado como
Adão, na noite de segunda-feira,
na Rua Martin Afonso Souza, no
Jardim Gramado, em Cascavel.

De acordo com a Delegacia
de Homicídios, ele morreu ape-
nas com um disparo de arma
de fogo, que atingiu a cabeça.

Ainda não há identificação

 CASO PÉRTILE

Julgamento
será em Foz

O julgamento do empresário
Darlei Gabana, acusado de

matar seu sócio Walter
Pértile há sete anos, deve
ocorrer em Foz do Iguaçu. A

informação é do advogado de
defesa, Adelino Marcon.

Segundo Marcon, ainda não
há previsão de quando o júri
será realizado. “A defesa não
entrou com nenhum recurso

para adiar o julgamento,
mesmo porque o meu cliente
tem total interesse de que
esse caso seja resolvido o

mais rápido possível”.
Questionado a respeito do

prosseguimento do processo,
Marcon disse que há um

recurso em Brasília, no STJ
(Superior Tribunal de Justiça).
“Quando o Tribunal de Justiça
do Paraná publicou um dos
acórdãos, não saiu o nome
dos assistentes de acusa-

ção”. De acordo com o advo-
gado, a acusação teria proto-
colado recurso, em Cascavel,
dizendo que não havia sido
intimada. “O juiz local disse
que qualquer recurso deveria
ser encaminhado ao Tribunal
e este, por sua vez, alegou
que havia passado o prazo

legal para reclamação, e, por
isso, eles entraram com

recurso no STJ em Brasília”.
De acordo com Marcon, o
Supremo deverá julgar
primeiro a nulidade da

publicação pelo Tribunal no
Paraná para, posteriormen-
te, dar sequência ao pro-
cesso. (Tissiane Merlak)

entação repassada pelo con-
selheiro que atendeu o caso.

A direção da escola prefe-
riu não se manifestar e disse
que quaisquer informações
serão repassadas diretamen-
te à Secretaria de Educação.

De acordo com o secretá-
rio Valdecir Nath, a denúncia
foi recebida ontem pela ma-
nhã, vinda do Conselho Tute-
lar. “Solicitamos à escola um
relatório do que ocorreu, para
que possamos tomar as pro-
vidências necessárias. Caso
constatada a agressão, é so-
licitada a abertura de uma sin-
dicância”, afirma.

Esse é o procedimento
adotado toda vez que ocorre

qualquer tipo de agressão de
professor ou servidor a alu-
nos. Ainda não há informa-
ções específicas sobre a
ocorrência, de acordo com a
Secretaria de Comunicação
de Cascavel. Será necessá-
rio esperar o relatório enca-
minhado pela escola à Se-
cretaria de Educação para
saber se a aluna foi ferida e
determinar o que ocorrerá
com a professora suspeita.

Conforme orientação do
Conselho, a menina deverá
passar por exame de lesão
corporal no IML (Instituto
Médico Legal), o que deveria
ter ocorrido no dia de ontem.
(Tatiane Bertolino)

EDUCAÇÃO   ESCOLA ENCAMINHARÁ RELATÓRIO À SECRETARIA, QUE VAI INVESTIGAR O CASO

Professora é suspeita de agredir aluna

Um Hyunday I30, de placas de
Maringá, capotou na manhã de
ontem na PR-180, distante cinco
quilômetros da BR-277 sentido
Juvinópolis, em Cascavel.

No veículo estava a advo-
gada Malu Romancini, que
trabalha em Maringá e seguia

para Quedas do Iguaçu quan-
do, ao sair de uma curva, o
carro entrou em pane, não
respondendo aos comandos
da motorista, que acabou
perdendo o controle da dire-
ção. Por pouco o veículo não
atingiu uma árvore.

do autor do crime, que está
sendo procurado. A arma utili-
zada para matar a vítima tam-
bém não foi encontrada.

O corpo permanece no IML
(Instituto Médico Legal) de
Cascavel, aguardando por fa-
miliares para o reconhecimen-
to. (Tatiane Bertolino)

A condutora conseguiu
sair do carro e pedir ajuda
em uma residência perto do
local do acidente. Malu so-
freu escoriações e contu-
sões em tórax e joelho e re-
cusou atendimento hospita-
lar. (Tissiane Merlak)

HOMICÍDIO

Polícia procura assassino
de catador de recicláveis

 Homem morreu com um tiro na cabeça

PANE

Carro de advogada capota na PR-180

AÍLTON SANTOS

Motorista perdeu o controle ao sair de uma curva
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

55
79

1830
3 6
397

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

147Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Contrabando I
A PRF de Cascavel apreendeu na tarde de
ontem um carro carregado com cigarros
contrabandeados do Paraguai. O condutor de
um Pálio de Canoas desobedeceu à ordem de
parada da polícia e fugiu.

Contrabando II
Após perseguição, os policiais conseguiram
abordar o veículo, que levava 28 caixas de
cigarros. O motorista disse que levaria a carga a
Campo Mourão. O condutor e a mercadoria foram
encaminhados à Polícia Federal.

Denarc apreende droga
que seria levada ao Rio

FLAGRANTE   CARGA DE ECSTASY FOI AVALIADA EM MAIS DE R$ 240 MIL

m paraguaio que passa-
va por Cascavel para le-
var comprimidos de ecs-

tasy ao tráfico carioca foi sur-
preendido ontem. Policiais da
Denarc (Divisão Estadual de
Narcóticos) de Cascavel fla-
graram o traficante durante
fiscalização de rotina no Ter-
minal Rodoviário. A droga es-
tava avaliada em R$ 240 mil.

O entorpecente estava na
mala do paraguaio, dentro do
ônibus que seguia de Foz do Igua-
çu à cidade do Rio de Janeiro.

Os 4 mil comprimidos

que abasteceriam o tráfico
de drogas carioca estavam
escondidos em duas caixas
de eletrônicos.

O acusado, Jorge Luiz Lo-
pez Flecha, 21 anos, contou
aos policiais que ganharia
R$ 4 mil pelo transporte da
droga. (Tatiane Bertolino)

BR-467

Força-tarefa é
acionada,

mas acidente
era falso

A PRF (Polícia Rodoviária
Federal), uma ambulância do
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) e até o médico
da instituição se uniram,

ontem à tarde, em uma força-
tarefa para atender a um
acidente que, segundo as

primeiras informações, seria
um capotamento.

Minutos depois de acio-
nados, os dois serviços,
Siate e PRF, chegaram ao
local do falso acidente, na

BR-467, em Cascavel, entre
o viaduto da Rua Jacarezinho
e o viaduto do Bairro Brazma-

deira, na pista sentido
Cascavel a Toledo.

Apenas um motorista foi
encontrado, consertando o

Escort que conduzia, o
qual estragou durante a
viagem e ficou parado às

margens da via.
Segundo informações

colhidas no local, o serviço de
socorro e a polícia foram

acionados por uma pessoa
que passou pela rodovia de

carro e nem mesmo verificou o
que havia acontecido. O

médico do Siate foi dispensa-
do antes de chegar à rodovia.

MULTAS A TROTES
A Câmara de Vereadores

de Cascavel aprovou ontem,
em segunda votação, aplica-

ção de multas a quem
passar trotes ao Samu e ao
Siate. Leia a reportagem na

página 3 desta edição.
(Tatiane Bertolino)

A Polícia Militar de Ibema
apreendeu, na noite de se-
gunda-feira, sete pássaros
silvestres que eram manti-
dos em cativeiro. Por meio
de denúncia anônima, as
equipes se deslocaram até
uma casa na Rua Londrina,
no Bairro Fátima, per to de
uma mata.

O proprietário da resi-
dência aproveitava a área
verde para capturar pássa-

CAÇA

Pássaros são soltos em Cascavel
ros silvestres. Na casa dele,
foram encontrados os ani-
mais, que não podem ser
mantidos em gaiolas.

Os pássaros são das espé-
cies trinca-ferro, sangue-de-boi,
sabiá e sabiá-terra.

Na casa também foram
encontradas armadilhas
para pássaros e tatu e ração
para alimentar os animais.

O acusado, que apenas
assinou termo circunstan-

ciado, confessou para a po-
lícia que caçava os pássa-
ros, mas garantiu que não
os vendia.

Os animais foram leva-
dos para o IAP (Instituto Am-
biental do Paraná) de Casca-
vel, que os soltou perto do
Distrito de São João do Oes-
te. O órgão deve aplicar mul-
ta de R$ 500 por pássaro ao
responsável pelas caçadas.
(Tatiane Bertolino)

BR-277

Ladrões abrem buraco
em muro de empresa

Na madrugada de ontem,
uma empresa foi alvo de ar-
rombamento nas margens
da BR-277, Bairro Santa Feli-
cidade, em Cascavel.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, a equipe foi acionada até
o local, mas não havia sido fei-
to levantamento do prejuízo.

Os criminosos fizeram um
buraco no muro e precisaram
arrancar a grade de uma jane-
la para entrar no estabeleci-

ESTADO GRAVE

Com capacete solto,
vítima bate cabeça

Um homem de 54 anos ficou
gravemente ferido em um aci-
dente na tarde de ontem na Rua
Manaus, esquina com a Aveni-
da Barão do Rio Branco, Bairro
São Cristóvão, em Cascavel.

De acordo com o motorista
da Ecosport, placas de Cascavel,
que preferiu não se identificar,
ele descia pela Avenida Barão do
Rio Branco e viu dois automóveis
passando o quebra-molas, mas
não conseguiu enxergar o moto-

ciclista por causa do sol.
“O sol atrapalhou bastante,

mas o problema é que ele es-
tava com o capacete solto. O
equipamento voou e ele bateu
a cabeça no chão”, lamentou.

Ambos voltavam do traba-
lho quando ocorreu a batida.

A vítima sangrou bastante
e foi levada ao HU (Hospital
Universitário) de Cascavel em
estado grave e com risco de
morte. (Tatiane Bertolino)

mento. As câmeras de segu-
rança, que poderiam auxiliar
com imagens nas investiga-
ções, foram danificadas pelos
bandidos, assim como todo o
sistema de segurança.

A empresa possui vigilân-
cia particular, que foi aciona-
da, além da PM, para atender
à ocorrência. O caso é inves-
tigado pelo GDE (Grupo de Di-
ligências Especiais), da Polí-
cia Civil. (Tatiane Bertolino)

Foi preso em flagrante, pela Polícia Militar, Leonar-
do Moroni Silva, 30 anos, acusado de atirar contra
Thiago Balan de Oliveira, 24 anos. A vítima foi atin-
gida com um tiro na mão na noite de segunda-feira,
na Rua João de Mattos, esquina com a Rua Fortale-
za, Jardim Cristal, em Cascavel. Outro rapaz foi deti-
do com Leonardo, mas dispensado pouco depois pela
própria polícia. Um revólver calibre 32, sete muni-
ções intactas e uma deflagrada foram apreendidos.

AÍLTON SANTOS.

U
 MATEUS BARBIERI

Droga foi apreendida em
fiscalização de rotina
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Estádio Municipal Arnaldo
Busatto, popularmente
conhecido como Olímpico

Regional, deve passar por ade-
quações para sediar os próxi-
mos jogos do FCC (Futebol Clu-
be Cascavel) pela Segunda Di-
visão do Paranaense e do CCR
(Cascavel Clube Recreativo)
pela Terceira Divisão Estadual,
campeonato este que tem iní-
cio no dia 31 deste mês.

Atualmente, a praça des-
portiva se encontra com to-
dos os laudos de vistoria re-
provados. Porém, o secretário
municipal de Esporte e Lazer,
Wanderley Faust, informou
que para aprovação de laudo
do Corpo de Bombeiros para
receber as partidas oficiais
será realizado o conserto da
bomba do hidrante, bem como
a instalação das lâmpadas de
saída de emergência. Os re-

OLÍMPICO   MUNICÍPIO QUER LIBERAR ESTÁDIO AINDA ESTA SEMANA PARA PARTIDAS OFICIAIS

Sem essa
de elefante

Cascavel, 20 de agosto de 2014
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Os ciclistas cascavelenses
Alcides Vieira e Gregolry Pani-
zo, integrantes da equipe pa-
ranaense DataRo, realizam os
últimos dias de treinamentos
na cidade de Caldas, norte da
Colômbia. A preparação visa
às disputas do Tour do Rio,
competição que conta com per-
curso de aproximadamente
937 km ao longo do estado flu-
minense, com início marcado
para a próxima terça-feira.

A dupla encontra-se no
país vizinho desde a primeira
quinzena do mês passado re-
alizando treinamentos em re-
giões que variam de 1,8 mil
metros a 2,6 mil metros de
altitude a fim de simular pro-
vas com nível de dificuldade
elevado. “Viemos para cá jus-
tamente para contar com uma
preparação semelhante à de
atletas estrangeiros que pos-
suem estas condições de trei-
namento”, relata Alcides.

Ademais, o ciclista casca-
velense conta que com a pro-
ximidade do evento, o ritmo de
preparação foi alterado. “Hoje
é o último dia que realizamos

treinos de alta intensidade. A
partir de amanhã faremos ape-
nas trabalhos com frequência
cardíaca reduzida e de até 100
km de percurso, a fim de guar-
dar forças para a prova da se-
mana que vem”, comenta o
atleta da DataRo.

Para o Tour do Rio, são es-
perados adversários de alto
nível como as equipes estran-
geiras dos Estados Unidos,
Alemanha e Itália. Entre os bra-
sileiros, na última edição rea-
lizada, o melhor colocado ob-
teve somente a quinta posi-

O

Depois da boa estreia no
Campeonato Brasileiro de Tu-
rismo, no último domingo, em
casa, o cascavelense Gustavo
Myasava embarcou para os Es-
tados Unidos, onde disputa
neste fim de semana a última
etapa da temporada da USF
2000, no autódromo de Sono-
ma, na Califórnia, defendendo
a equipe Afterburner.

Sobre sua estreia no Bra-
sileiro de Turismo, Myasava
considerou boa sua participa-
ção na prova disputada domin-
go, em Cascavel, e só não foi
melhor em decorrência do aci-
dente no treino livre de sába-
do, o que lhe impediu de dis-
putar o treino classificatório.

paros têm custo estimado em
R$ 1,5 mil e devem ser con-
cluídos nesta semana. Ainda
segundo Faust, os laudos de
vistoria de Vigilância Sanitá-
ria já foram encaminhados e
aguardam aprovação.

A única restrição condiz
com a capacidade de público.
O Município deve solicitar ao
Corpo de Bombeiros que o
Estádio Olímpico acomode no

ção. No entanto, com os trei-
nos realizados na Colômbia,
Alcides tem expectativas de
encerrar a prova entre os me-
lhores, mirando até mesmo o
primeiro lugar. “Acredito que
eu tenha me preparado sufici-
entemente. Minha equipe está
contando comigo”, revelou o
atleta de resistência.

O embarque da dupla cas-
cavelense para o Rio de Ja-
neiro está marcado para sá-
bado e a competição tem iní-
cio na próxima terça-feira, na
Barra da Tijuca.

 Gramado próximo à pequena
área encontra-se bastante
desgastado

Ele largou na 15ª posição e
concluiu a prova em oitavo,
marcando 13 pontos, o que lhe
coloca em 19º na classificação
do campeonato, entre os 26
pilotos que já pontuaram na
competição.

“Gostei do carro, tem rea-
ções rápidas e a adaptação foi
melhor do que esperávamos. Foi
bom marcar pontos na estreia,
correndo em minha cidade e fi-
quei mais feliz ainda por ter sido
convidado para disputar tam-
bém a próxima etapa, nos dias
30 e 31 deste mês, em Curiti-
ba, quando novamente irei subs-
tituir Rodrigo Pimenta, piloto ti-
tular da equipe J. Star”, relata o
piloto cascavelense.

USF 2000

Myasava disputa etapa nos EUA

O mineiro radicado em
Cascavel Geraldo Volmar
Franco (Saldão Calçados/
Guiné) trouxe de São
Paulo três medalhas da
categoria 40 a 44 anos do
46º Campeonato Estadual
de Atletismo Master,
promovido fim de semana
pela Abram (Associação
Brasileira de Atletismo
Master). O ouro foi nos
100m, a prata no salto
triplo e o bronze no salto
em distância.

Sem essa
de elefante

AÍLTON SANTOS

 LORENA MANARIN

máximo 5 mil pessoas.
Questionado sobre a fal-

ta de grama próximo às me-
tas, área o sofre um desgas-
te maior, Faust relatou que
ainda esta semana deve to-
mar providências.

CICLISMO

Atletas finalizam treinos na Colômbia

Alcides realiza hoje na
Colômbia o último dia de
treinamento intensivo

 ARQUIVO PESSOAL

JULIO CÉSAR ASSINA CONTRATO COM O BENFICA
Barrado do clube inglês Queens Park Rangers, o goleiro Júlio César,

que defendeu a seleção brasileira na última Copa do Mundo,
finalmente encontrou um novo clube. O Benfica anunciou ontem a

contratação do atleta de 34 anos por duas temporadas.
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Mais obras à vista
AUTÓDROMO   ACESSIBILIDADE TEMPORÁRIA DEVE SE TORNAR DEFINITIVA APENAS EM 2015

om a expectativa de que
encontrariam bastantes di-

ficuldades, mas com a esperan-
ça ainda maior de participar da
festa da Stock Car em Cascavel,
cerca de 30 integrantes do Gru-
po Sem Limite se reuniram na
manhã de domingo para a reali-
zação do 3º Passeio da Inclusão
Social das Pessoas com Defici-
ência, no Autódromo Zilmar
Beux. E para surpresa dos parti-
cipantes, a experiência foi a
melhor possível, segundo o pre-
sidente do Grupo e “fiscalizador”
da acessibilidade em Cascavel,
Gilson de Souza Daniel.

“As adequações para aces-
sibilidade estavam à contento
de todos, o que proporcionou
felicidade a quem esteve lá.
Essa convivência é importante.
Fomos achando que as dificul-
dades seriam grandes, mas as
adaptações feitas foram de
‘ser humano’, com acesso aos
boxes e com banheiros ade-
quados”, disse Gilson, que é
cadeirante e que esteve acom-
panhado também por deficien-
tes visuais, usuários de mule-
tas e tetraplégicos no Passeio.
Segundo ele, todos estavam
“preparados para sofrer”, mas
desde o embarque no terminal

rodoviário urbano, às 6h30,
tudo mudou, desde o carro es-
pecial da empresa de transpor-
te à disposição até a chegada
nos boxes do autódromo.

Agora, a esperança é que o
seja assim também nas de-
mais provas no autódromo, e
não apenas em eventos de
grande porte, pois disponibili-
zar acessibilidade às pessoas
portadoras de deficiência, seja
ela temporária ou permanen-
te, é responsabilidade tanto
da empresa contratante do
evento quanto do município,
proprietário do local.

De acordo com o secretário
municipal de Esporte e Lazer,
Vanderlei Faust, o Autódromo
Zilmar Beux ainda não está
com as obras concluídas, e, por
isso, a acessibilidade disponi-
bilizada é temporária, mas será
permanente com o restante
das obras previstas para o lo-
cal, a partir do fim do ano. “Ain-
da resta a cobertura da área
vip, melhorias na torre de cro-
nometragem e a instalação de
um elevador para ascensão do
pessoal da área dos boxes à
área vip. E isso deverá ser en-
tregue até o começo do ano
que vem”, diz Faust.

O Moto 1000 GP anunciou o
remanejamento das de datas ou
locais da segunda metade de
seu calendário. Homologado
como único Campeonato Brasi-
leiro de Motovelocidade desde
2013 e contando neste ano
com o status de evento oficial
da Federação Internacional de
Motociclismo, o evento tem con-
firmada a quarta de suas oito
etapas para o dia 31 de agos-
to, no Autódromo Internacional
Zilmar Beux, em Cascavel.

Já as provas da quinta eta-
pa nas categorias GP 1000, GP
600, GP Light e GPR 250 ocor-
rerão no dia 21 de setembro
no Autódromo Internacional
Ayrton Senna, em Goiânia (GO).
A sexta será no dia 26 de outu-
bro no Autódromo Internacional
de Curitiba, em Pinhais. A séti-
ma, no dia 23 de novembro,
será no Autódromo Internacio-
nal de Santa Cruz do Sul (RS).
Goiânia voltará a receber o
Moto 1000 GP na oitava eta-

MOTO 1000 GP

Programação muda após a etapa em Cascavel
pa, no dia 14 de dezembro.

“O remanejamento ocorreu
porque existia a necessidade
do Moto 1000 GP repor a eta-
pa que teríamos em Goiânia no
início do campeonato”, explica
o promotor do Campeonato Bra-
sileiro, Gilson Scudeler. “Tere-

mos dois eventos em Goiânia.
Nesse intervalo entre eles vão
ocorrer as etapas em Curitiba
e em Santa Cruz do Sul. Antes
de tudo isso virá Cascavel. To-
das essas praças nos dão pers-
pectiva de eventos de grande
presença do público”, diz.

Aladinho
O técnico do futsal

competição da
Associação Atlética
Comercial Norberto
Aladinho Macedo Dutra,
mais conhecido como
Aladinho, recebeu, fim de
julho, o prêmio de melhor
técnico das categorias de
base de 2014. O prêmio,
entregue na cidade de Foz
do Iguaçu, foi concedido
pelos membros do Novo
Futsal Paraná pelo
trabalho que o técnico
vem desenvolvendo com
as equipes do Comercial.
Aladinho assumiu o futsal
de competição do clube
no início do ano e está
realizando atividades
constantes com as
equipes de amistosos a
campeonatos brasileiros.
Na ocasião, também foi
entregue ao atleta Natã
Bertuol o prêmio de
artilheiro do Campeonato
Copa Muffatão.

Passeio fiscalizador
O Passeio da Inclusão Social das Pessoas com Deficiência,

realizado pelo Grupo Sem Limites, serve como uma espécie de
“fiscalização” por parte de quem enfrenta problemas de

acessibilidade no dia a dia. Segundo o presidente do Grupo,
Gilson de Souza Daniel, o primeiro Passeio foi na Expovel

2013 e a experiência foi um fracasso. “Sofremos no local, foi
decepcionante, não tínhamos acesso nem mesmo aos

estandes da exposição, não conseguíamos entrar”, diz Gilson,
que elaborou sugestões de mudanças e espera que para este

ano elas seja implantadas. O segundo Passeio foi no Show
Rural Coopavel, que atendeu todas as expectativas – também

por ser um evento “para o mundo”, acredita ele. O quarto
Passeio será novamente na Expovel, em novembro deste ano,
quando o Grupo espera encontrar as melhorias sugeridas ano
passado para inclusão social das pessoas com deficiência.

C
ARQUIVO PESSOAL

Grupo Sem Limite se agradou com acessibilidade encontrada no autódromo

AÍLTON SANTOS/ARQUIVO

Motos mais rápidas do País acelerarão em Cascavel na semana que vem
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AVISO DE COMPARECIMENTO
Sra. Jessica Larissa Arceno Prestes da Rocha, favor comparecer

à KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA , no prazo de 48 horas para assuntos
de seu interesse. Est. Cascavel para Cafelândia S/N – KM 08, Zona Ru-
ral – Fone (45) 3218-5574.

AVISO DE COMPARECIMENTO
Sr. Marcelo de Oliveira Paixão, favor comparecer à KAEFER AGRO

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

AVISO DE COMPARECIMENTO
Sra. Loreci Rodrigues Beija, favor comparecer à KAEFER AGRO IN-

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

nternacional e São Pau-
lo entram no campo do
Beira-Rio, hoje às 22h,

em confronto válido pela
16ª rodada do Campeona-
to Brasileiro. O Colorado,
segundo colocado na tabe-
la de classificação, defen-
de uma sequência de cinco
vitórias consecutivas. E ain-

BRASILEIRÃO   ASCENDENTE INTERNACIONAL RECEBE EMPOLGADO SÃO PAULO NO BEIRA-RIO

Duelo de gigantes
da sem levar gols.

O técnico Abel Braga faz
mistério para o compromis-
so. Ontem, ele mudou a pro-
gramação e fechou o último
treino antes da par tida. A
decisão cria uma dúvida so-
bre o meio-campo e a lateral
direita do time gaúcho.

Wellington, emprestado

pelo São Paulo, está fora por
cláusula de cavalheiros entre
os clubes. Alan Patrick e Jor-
ge Henrique são os concor-
rentes ao lugar vago no meio-
campo. Já na lateral direita
a indefinição é sobre a volta
de Wellington Silva.

Já pelos lados do São Pau-
lo, o técnico Muricy Ramalho

deu indícios que a equipe tri-
color deve contar com a es-
treia do meio-campo Hudson
e a presença de Rogério Ceni
em campo. O goleiro era dúvi-
da após sentir um desconfor-
to na coxa direita, mas partici-
pou normalmente do treina-
mento tático e técnico coman-
dado ontem por Muricy.

VILA BELMIRO

Santos e Atlético-PR jogam de olho no G-4

ARENA PERNAMBUCO

Desfalcado, Palmeiras
desafia Sport em Recife

CRISE E LANTERNA

Coritiba recebe
Vitória disposto

a espantar situação
complicada

Lanterna do Campeona-
to Brasileiro, a última

posição na tabela parece
ser o menor problema do

Coritiba que recebe o
Vitória nesta quarta-feira,
às 21h, no Couto Pereira,
pela 16ª rodada da compe-

tição. Tudo por conta da
cobrança dos torcedores,
que deixaram de protestar
nas arquibancadas e on-
tem compareceram ao
treinamento da equipe

para pedir a demissão do
técnico Celso Roth.
Além disso, os cerca de

30 integrantes da torcida
organizada Império Alviverde

pediram mais raça dos
jogadores, sob gritos de

ameaça. Ciente do protesto,
a diretoria do Coxa já havia

solicitado policiamento
reforçado no local.

É sob esse clima que o
elenco alviverde encerrou

sua preparação para o
importante compromisso

com o time baiano. Para a
tentativa de se reabili-
tar após a derrota em
casa para o Flamen-

go, por 1 a 0, domin-
go, os meias Alex e
Robinho são desfal-
ques para o treina-
dor do Coritiba. O
primeiro por conta de

uma lesão na panturrilha e
o outro por suspensão.

Assim, Norberto segue na
vaga de Alex, enquanto
Dudu, Élber e Zé Rafael
disputam a posição de
Robinho. Já o zagueiro

Welinton, que não atuou na
última rodada por cláusulas
contratuais, retorna ao time.

A Vila Belmiro é o palco de
um duelo entre equipes que
não venceram no fim de sema-
na. Santos e Atlético-PR me-
dem forças no local às 19h30,
pela 16ª rodada do Brasileirão.

O Peixe vem de derrota para
o Cruzeiro e quer os três pon-
tos para não se afastar da par-
te de cima da tabela e chegar
embalado para o clássico com
o São Paulo, fim de semana.

Já o Furacão ficou no empa-
te com o Sport em Pernambuco
e considerou um resultado, pois
iniciou a semana a três pontos

do G-4, grupo no qual quer es-
tar até a próxima rodada.

Pelo objetivo, o Atlético-PR
não terá a presença do zagueiro
Cleberson, suspenso. O provável
substituto é Dráusio, que fará
dupla com Léo Pereira na zaga.

O Santos também deverá ter
novidades na zaga, após o re-
torno de Edu Dracena, que vol-
tou a atuar contra o Cruzeiro
depois de sete meses longe dos
gramados. Contra a Raposa,
Bruno Univi começou como titu-
lar, na vaga do suspenso David
Braz, que volta a ficar à disposi-

ção. Com isso, o técnico Oswal-
do de Oliveira tem uma boa bri-
ga para escalar o setor.

O treinador do Peixe ainda
fará outra mudança no sistema
defensivo em relação ao time
que perdeu para o Cruzeiro.
Isso porque o volante Alison,
que cumpriu suspensão devido
à expulsão no clássico contra
o Corinthians, volta ao time na
vaga de Alan Santos. Alison é o
responsável por proteger a du-
pla de zaga e, inclusive, atua
como terceiro zagueiro em di-
versos momentos dos jogos.

Sem os meias Valdivia,
Bruno César e Mendieta, o
Palmeiras desafia a inven-
c ib i l idade do Spor t  em
casa neste Brasileirão às
19h30 desta quar ta-feira,
na Arena Pernambuco.

O Mago está lesionado. Já
Bruno César começou a “era
Gareca” como titular do jogo
contra o Santos, mas não vol-
tou a ser escalado desde o
começo das partidas. Empres-
tado até o fim do ano pelo Al
Ahli, da Arábia Saudita, ele
pena para manter a forma fí-
sica desde que chegou e sua
passagem vai caminhando
para ser um fracasso.

Por sua vez, Mendieta foi
prejudicado pelo excesso de
estrangeiros no time. O pa-
raguaio está atrás dos ar-
gentinos Tobio, Mouche, Alli-
one e Cristaldo na preferên-
cia do comandante, além do
chileno Valdivia. Ele poderia
ao menos ficar no banco
com a ausência do lesiona-
do meia, mas o uruguaio Vic-
torino será titular na vaga do
suspenso zagueiro Lúcio.

Assim, o Verdão que en-
frenta o Sport deve ser forma-
do por Fábio; Wendel, Victori-
no, Tobio e Victor Luis; Rena-
to, Marcelo Oliveira, Wesley e
Allione; Mouche e Henrique.

A exemplo do ocorrido na segunda-feira, a torcida rubro-negra
voltou a fazer fila por ingressos de olho no jogo do Flamengo con-
tra o Atlético-MG, às 22h desta quarta-feira, no Maracanã. O ru-
bro-negro vem de duas vitórias seguidas, e a expectativa é por um
grande público. No Galo, o técnico Levir Culpi não conta com o
zagueiro Leonardo Silva, suspenso, e o lateral-direito Marcos Ro-
cha, com cores musculares. Edcarlos e Alex serão os substitutos.
No Fla, Alecsandro (foto), suspenso, é desfalque para Vanderlei
Luxemburgo. Arthur é a opção provável.

 FLAIMAGEM
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A nova cara da seleção
CONVOCAÇÃO   LISTA DE DUNGA TEM NOVIDADES DE CORINTHIANS E CRUZEIRO, E MAIS DEZ DA COPA

stão definidos os primei-
ros jogadores da nova era
Dunga na seleção brasilei-

ra. O comandante chamou dez
remanescentes da última Copa
do Mundo e resolveu apostar
também em alguns novatos. É
o caso dos cruzeirenses Éver-
ton Ribeiro e Ricardo Goulart e
do corintiano Gil, que vêm se
destacando no futebol nacional
desde a última temporada.

O Corinthians ainda teve
mais um atleta chamado (Elias)
e se juntou ao Cruzeiro como o
clube brasileiro com mais joga-
dores convocados. O Botafogo,
com Jefferson, e o Atlético-MG,
com Diego Tardelli, são os ou-
tros times do País que terão
representantes na seleção.

No total, são seis atletas
de clubes do Brasil entre os
22 da lista. Motivo, claro, de
comemoração, mas tam-
bém de uma pequena la-
mentação, já que as equi-
pes terão desfalques em
pelo menos duas roda-
das do Brasileirão.

Dos velhos conheci-
dos, dez estiveram na
Copa do Mundo de
2014. São eles: Jeffer-
son, David Luiz, Maicon,
Luiz Gustavo, Fernandi-
nho, Ramires, Oscar,
Hulk, Willian e Neymar.

SUB-20
Nem torneio amistoso

das categorias de base
tem clima de paz quando o
assunto é Brasil e
Argentina no futebol. E o
vencedor da “guerra”
segunda-feira foram os
brasileiros, que venceram
por 2 a 1. Os garotos Sub-
20 das duas seleções
protagonizaram entradas
duras, confusões e pouco
futebol em partida
disputada pelo Torneio
Internacional, realizado em
Valência, na Espanha.
Mesmo assim, os
brasileiros se garantiram
na final após vencer seu
terceiro jogo em 48 horas.
O adversário na decisão
será o time local Levante,
que venceu o Equador
também na segunda-feira.
A final será nesta quarta-
feira, às 22h. Já os
argentinos disputarão o
terceiro lugar com os
equatorianos. De sábado
até segunda-feira, a
seleção Sub-20 venceu a
China, o Valencia e os
argentinos.

Thiago Silva também era nome
certo e só não foi convocado
porque está lesionado.

Para os que foram à Copa e
ficaram de fora, Dunga fez ques-
tão de deixar claro que todos
ainda devem ter chances no fu-
turo para provar que podem se-
guir vestindo a amarelinha.

Série A
19h30 Sport x Palmeiras
19h30 Santos x Atlético-PR
19h30 Figueirense x Botafogo

21h Coritiba x Vitória
21h Bahia x Criciúma
22h Flamengo x Atlético-MG
22h Internacional x São Paulo
22h Chapecoense x Fluminense

Copa Sul-Americana
18hNacional Potosí x Libertad
18h Cajamarca x Deportivo Cali

20h15 General Díaz x Cobresal
20h15 Peñarol x Jorge Wilster-
mann
22h30 La Guaira x Atlético Nacional

Liga dos Campeões
15h45 Standard x Zenit
15h45 Lille x Porto
15h45 Maribor x Celtic
15h45 Aalborg x APOEL
15h45 S. Bratislava x B. Borisov

Os 12 que estiveram na
Copa e não foram chamados
são os goleiros Júlio César e
Victor, os zagueiros Dante e
Henrique, os laterais Daniel Al-
ves, Marcelo e Maxwell, os vo-
lantes Paulinho e Hernanes e
os atacantes Jô, Bernard e Fred.

A convocação é válida para

dois amistosos, que serão dis-
putados contra Colômbia (em
Miami) e Equador (em Nova Jer-
sey) nos dias 5 e 9 de setem-
bro, respectivamente, ambos
nos Estados Unidos. Será a re-
estreia de Dunga e a primeira
aparição do Brasil após o vexa-
me dentro de casa no Mundial.

E

Artilheiro do Brasileirão, Ricardo

Goulart foi chamado para a

seleção pela primeira vez

VIPCOMM


