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Canoístas voltam 
para casa com
cinco medalhas

SEM EDUCAÇÃO

Sete de cada 10 presos não
têm o ensino fundamental 

  

MAPA REVELA QUE METADE DOS DETENTOS TEM MENOS DE 30 ANOS
O Mapa Carcerário ainda está incompleto, mas alguns dados já confirmam a relação direta que existe 
entre a formação escolar e a criminalidade. Um exemplo diz respeito à escolaridade: sete de cada dez 
detentos da PIC e da PEC, em Cascavel, não concluíram sequer o ensino fundamental. Outro dado que 

chama atenção diz respeito à idade: metade dos 805 detentos tem menos de 30 anos. Pág.15

LEIA MAIS Pág. 16
Promotor avisa:
“sistema chegou

ao colapso”
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Motoristas param transporte público,  
Câmara mantém veto a projeto Págs. 03 e 04DUPLA FUNÇÃO

SAQUE DO FGTS

Prazo para 
solicitação 

termina hoje
Pág. 09

Falamansa
Quem gosta de 
dançar agarradinho 
já tem compromisso 
nesta semana.  
O grupo Falamansa 
põe Cascavel no 
ritmo do dois-prá-
lá-dois-prá-cá nesta 
quinta-feira. 
Pág. 12

ZOONOSES
CONTROLE 
DE CÃES DE 

RUA COMEÇA 
A SAIR DO 

PAPEL
Pág. 09

DIVULGAÇÃO

Já pensou viver em meio a 45 gatos? A série sobre as ruas de Cascavel mostra 
hoje a história de Salete Ascari, que dedica a vida aos animais abandonados. Ela já 
chegou a ter 45 gatos em casa, todos recolhidos da rua. Pág. 08

Amor aos animais
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AO LEITOR

OPINIÃO

Rural leite
No dia 16 a partir das
19h, na sede do Sindicato
Rural Patronal de Cascavel,
os associados da Rural
Leite terão assembleia
geral para eleger a nova
diretoria para o próximo
biênio. O presidente
Adolar Konopatzki convida
os produtores do setor a
participar do encontro. Ele
informa que a chapa para
esta eleição está sendo
formada.

Representação
Atualmente, no município
de Cascavel existem pelo
menos 2,2 mil produtores
que se dedicam à pecuária
leiteira, que são

responsáveis pela
produção de
aproximadamente 94
milhões de litros anuais.
A Rural Leite mantém
representação atualmente
no Conseleite (organismo
ligado à Faep), que define
os preços do leite no
Estado. A entidade está
representada também na
Comissão do Leite do
Sindicato Rural Patronal
de Cascavel. As próprias
empresas solicitaram a
qualificação.

Qualificação
O Sindicato da Indústria
da Construção Civil do
Oeste do Paraná, com o
apoio do Sebrae, realiza
amanhã às 19h, a
palestra:
Empregabilidade: Da
minha carreira cuido eu!
Será demonstrado um
panorama do novo
mercado de trabalho, a
importância da
comunicação e das
competências
interpessoais, o poder da
liderança e da
flexibilidade e como
cultivar a motivação,
autoestima e
autoconfiança. Inscrições
no desenvolvimento@
sindusconoestepr.com.br
ou no (45) 3226-1749.

É possível multitarefar e ser eficiente?
* Christian Barbosa é especialista em administração de tempo e produtividade.

Sites: www.triadps.com.br e www.maistempo.com.br

“Caso você esteja
no meio da tarefa
e lembre de algo
importante para
fazer, anote tudo
em uma folha de
papel ou na
ferramenta que
você utiliza para
organizar as suas
atividades”

Você pode ser da geração X,
Y, Z ou de qualquer outra anteri-
or a essas, que a resposta para
a questão multitarefar e ser efi-
ciente sempre será a mesma:
não dá! Diversos estudos rela-
cionados ao tema já comprova-
ram que quem tenta fazer vári-
as coisas de uma só vez perde
mais tempo.

Pode até ser
possível fazer
duas ou três ativi-
dades simultane-
amente, o proble-
ma é ganhar tem-
po agindo dessa
forma. Por isso, é
importante enten-
der a diferença
entre poder ser
multitarefa e con-
seguir ser eficien-
te trabalhando
dessa forma.

Diante disso,
reforço a necessi-
dade de uma lista de prioridades.
Se você não fizer isso, vai se per-
der a todo o momento e, natural-

mente, tentará fazer dez coisas
de uma só vez. A melhor manei-
ra de fugir desse problema é evi-
tando as distrações do dia a dia.
Por isso, quando começar uma
atividade, feche o seu e-mail, as
redes sociais e fuja de tudo aqui-
lo que pode roubar o seu foco.

Caso você esteja no meio da
tarefa e lembre
de algo impor-
tante para fazer,
anote tudo em
uma folha de pa-
pel ou na ferra-
menta que você
utiliza para orga-
nizar as suas ati-
vidades. Isso vai
acalmar sua
mente e sua an-
siedade, além
disso, ajudará a
evitar possíveis
interrupções.

Faça tam-
bém pausas du-

rante o seu trabalho, pois ativida-
des prolongadas podem fazer
com que você perca o foco e in-

tercale tarefas. Gosto de reco-
mendar atividades em um curto
espaço de tempo. Tenha um blo-
co de atividades em seu dia. Su-
ponhamos que você tenha dez li-
gações que precisam ser feitas.
A dica é reservar um período, por
exemplo das 9:30 às 10:15, para
realizar todas. Como o tipo de ati-
vidade é o mesmo, isso vai aju-
dar a manter o ritmo e o foco.

Tente se policiar a todo mo-
mento para ver se está fazendo
uma ou diversas atividades.
Você consome ao menos 20%
a mais de tempo quando tenta
multitarefar, isso significa que
faz menos tarefas, com mais
tempo e muito mais cansaço.

Certamente, tudo o que dese-
jamos nos dias de hoje é conse-
guir trabalhar menos e realizar
mais. Portanto, trabalhe focado no
cumprimento de suas tarefas diá-
rias, de acordo com o seu plane-
jamento. Você vai perceber que é
possível realizar todas as nossas
tarefas sem precisar fazer mil coi-
sas ao mesmo tempo e terá uma
vida com muito mais qualidade.

 Elzira R. Vieira (88)

 Olivio Devoiczack (60)

A teoria de que investir em edu-
cação é a saída para ter um povo
desenvolvido acaba de receber
mais um argumento a favor. O
Mapa Carcerário de Cascavel dá
uma pequena mostra da relação
entre criminalidade e educação.
Dentre os presos que ocupam hoje
as penitenciárias industrial e es-
tadual, 70% não concluíram se-
quer o ensino fundamental.

Diante desses números,
aquela máxima de que se deve
investir nas crianças para não

Educação é a saída
punir os adultos faz todo o senti-
do. O problema é que cada vez
mais se investe em sentido inver-
so. Em uma sociedade acuada
pela violência, o Estado é pressi-
onado a investir em presídios
para tentar separar os marginais
e tira dinheiro de setores funda-
mentais, como a educação.

Para reverter esse cenário, é
preciso inverter o jogo urgente.
Gaste mais em educação, invista
nas crianças, para poder gastar
menos com presídios e na punição

dos adultos. O círculo vicioso pre-
cisa ser rompido. E rapidamente.
Confira a reportagem completa
sobre esse assunto nas páginas
15 e 16 desta edição.

Destaque de hoje também para
um problema antigo de Cascavel
que caminha para uma solução: o
controle dos animais de rua.

Começa a sair do papel a pro-
posta de um centro de zoonoses,
que prevê inclusive a microchipa-
gem de cães e gatos de rua. Você
lê mais sobre isso na página 9.

“Os detentos dizem
que não há mais chão
para dormirem”
Promotor Flávio de Oliveira
Santos, sobre os detentos na
carceragem da 15ª SDP.

AÍLTON SANTOS

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

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

2º sorteio

1º sorteio
01 06 14 15 36 39 40
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Resultado
esperado
A manutenção do veto já
era esperada pela maioria
dos motoristas e
cobradores em razão da
bancada do governo ter
ampla maioria na Casa.
Só que os trabalhadores
prometem não desistir
do fim da dupla função
dos motoristas, que
reclamam do estresse
provocado pela situação.

Reforço
A votação do veto ao fim
da dupla jornada
mobilizou sindicalistas
de várias regiões do
Paraná e até de fora do
Estado. Um grupo de
Sorocaba (SP) esteve na
cidade dando apoio ao
Sintracovel (Sindicato
dos Trabalhadores do
Transporte Coletivo de
Cascavel).

Em repouso
O vereador Ganso sem
Limite (PSD) passou por
uma cirurgia no fim de
semana para corrigir
problemas na perna
causados por uma queda
de motocicleta. O
procedimento ocorreu na
mesma perna fraturada
anteriormente.

Licença
Ganso está de licença
médica por 15 dias.
Ontem ele não participou
da sessão, e também não

TRANSPORTE   SESSÃO DA CÂMARA FOI MARCADA POR XINGAMENTOS E TUMULTO

Câmara de Vereadores de Cas-
cavel teve ontem mais uma ses-
são tumultuada. Desta vez, o

motivo foi a votação do veto do pre-
feito Edgar Bueno (PDT) ao projeto de
lei que proibia o motorista do trans-
porte coletivo público a acumular a
função de cobrador, a chamada du-
pla função. Apesar da tensão e da
pressão da categoria, o veto foi man-
tido pela maioria dos vereadores.

Motoristas e cobradores lota-
ram o auditório do Legislativo por-
tando faixas e cartazes em favor da
derrubada do veto. Com a mobiliza-
ção, o transporte coletivo ficou pa-
rado das 9h às 13h (leia mais na
página 4), causando muitos trans-
tornos aos cascavelenses.

O início dos debates sobre o veto
do Executivo ajudou a acalorar os âni-
mos de uma sessão que já prometia
ser quente. O vereador Rui Capelão
(PPS), autor do projeto, argumentou
que a Câmara precisa defender os
trabalhadores e destacou que as em-
presas que exploram o serviço de
transporte público já receberam mui-
tos benefícios do governo e precisam
dar uma contrapartida.

“Temos que olhar para nossos tra-
balhadores. Eles não podem ser mas-
sacrados por interesses econômicos
e as empresas já recebem muitos
benefícios dos governos federal, es-
tadual e até municipal”, sustentou.

O vereador Paulo Porto (PCdoB)
atacou a justificativa de que o fim
da dupla função aumentaria o valor
da passagem. “O argumento é sem-
pre o de que haverá prejuízo aos tra-
balhadores. Foi assim quando foi im-
plantada a jornada de oito horas, di-
ziam que faltaria emprego. Foi as-
sim quando foi aprovada a licença-
maternidade, e diziam que não se
contrataria mais nenhuma mulher e

Vereadores mantêm
veto à dupla função

Favoráveis ao veto
Claudio Gaiteiro ....... (PSL)
Danny de Paula ........ (PMN)
Romulo Quintino ...... (PSL)
Luiz Frare.................. (PDT)
Jaime Vasatta ........... (PTN)
João Paulo ................ (PSD)
Marcos Rios .............. (SDD)
Gugu Bueno ............. (PR)
Walmir Severgnini .... (Pros)

Contrários ao veto
Jorge Bocasanta....... (PT)
Rui Capelão .............. (PPS)
Fernando Winter ...... (PTN)
Pedro Martendal ...... (PSDB)
Jorge Menegatti ....... (PSC)
Vanderlei A. da Silva . (PSC)
Paulo Porto ............... (PCdoB)

Não votaram
Ganso sem Limite .... (PSD)
Paulo Bebber ............ (PR)
Aldonir Cabral .......... (PDT)
Nei Haveroth ............ (PSL)

Sindicato descarta greve
De acordo com o presidente do Sintracovel (Sindicato dos

Trabalhadores do Transporte Coletivo de Cascavel), Nelson Mendes
de Borba, os trabalhadores vão continuar exercendo suas funções

enquanto o sindicato desenvolve nova negociação com as empresas,
mas a greve geral está descarta neste momento. “Vamos

encaminhar uma pauta de reivindicações sobre esse assunto para
as empresas. Vamos dar um prazo para que elas respondam às

nossas perguntas. Em cima disso, a categoria vai decidir o que fazer
no futuro”, afirmou.

Hoje há 650 motoristas e cobradores no sistema de transporte público.

isso não aconteceu. Existem direi-
tos inegociáveis e um deles é a du-
pla função dos motoristas”, criticou.

O presidente da Câmara, verea-
dor Marcio Pacheco (PPL), também
classificou como uma falácia a jus-
tificativa das empresas de transpor-
te de que o fim de dupla função re-
sultaria em aumento da passagem.
“Esse argumento é uma falácia,
pois quando foram extintos os co-
bradores não foi reduzida a cobran-
ça do vale-transporte”, sustentou.

O único parlamentar a discursar
a favor do veto foi o líder da base de
Governo, Gugu Bueno (PR): “É mais
fácil fazer um discurso e agradar aos
trabalhadores que lotam esse ple-
nário hoje [ontem]. Estamos diante
de uma questão muito complexa. A
função de cobrador não existe mais
em muitas cidades brasileiras”, fri-
sou Gugu, que foi bastante hostili-
zado por cobradores e motoristas.

Mesmo pressionado, o líder go-
vernista defendeu o veto do prefeito.
“Seria uma irresponsabilidade des-
ta Casa derrubar o veto, porque terí-
amos aumento na tarifa do transpor-
te”, disse. O veto foi mantido por 9
votos favoráveis e 7 contrários.

CASO PROPINA

Bebber segue preso na 15ª SDP
O vereador Paulo Bebber (PR) se-

gue preso na 15ª SDP (Subdivisão
Policial), em Cascavel. Ele teve a
prisão preventiva decretada pela
3ª Vara Criminal de Cascavel por
atrapalhar as investigações do Mi-
nistério Público Estadual sobre o
suposto pedido de propina de R$
500 mil para acelerar a aprovação
do projeto do Loteamento Riviera.

Hoje o parlamentar completa
nove dias atrás das grades.
Após ter negados os pedidos de
cela especial e de habeas cor-
pus, ele continua separado da

maioria dos presos da cadeia
pública, dividindo uma pequena
sala com mais dois detentos.

A expectativa nesta semana é
de que ocorram novos desdobra-
mentos no caso, em especial so-
bre o julgamento do mérito do ha-
beas corpus pelo TJ-PR (Tribunal
de Justiça do Paraná).

O relator do pedido é o desem-
bargador Laertes Ferreira Gomes,
da 2ª Câmara Criminal do TJ-PR.
Na primeira análise, semana pas-
sada, a liminar foi negada.

A defesa alega não haver jus-

tificativa concreta para manter
Paulo Bebber preso.

O relator já enviou a solicitação
das informações sobre o caso para
a 3ª Vara Criminal a fim de instruir
os autos do pedido de habeas cor-
pus. Já a tramitação da ação por
crime de concussão segue normal-
mente na 3ª Vara Criminal.

Tanto Bebber quanto o secretário
de Desenvolvimento Econômico, Lu-
ciano Fabian, já foram oficiados sobre
a defesa na ação criminal. Fabian foi
indiciado pelo Ministério Público como
coautor do crime de concussão.

A Confira como votaram
os vereadores:

Base virou alvo
A base governista teve que enfrentar

a fúria de motoristas e cobradores
que lotaram o auditório da Câmara

de Cascavel para acompanhar a
votação do veto do Executivo ao

projeto que proíbe a dupla função
no transporte coletivo. O líder de Governo, vereador
Gugu Bueno (foto), apanhou como gente grande da

categoria, mas se manteve firme em favor do veto, e foi
acompanhado pela maioria dos governistas.

Consciente
O voto surpresa foi do vereador Fernando Winter. Ele
não acompanhou os colegas governistas e votou
pela derrubada do veto do prefeito Edgar Bueno.

“Foi um voto consciente”, disse um dos presentes.

vai hoje. O vereador só
deverá retonar ao plenário
na próxima semana.

Moção
Vereadores de Cascavel
aprovaram ontem uma
moção de apoio
aos agentes penitenciários
do Paraná e ao sindicato
da categoria, o
Sindarspen. O objetivo dos
proponentes é se
solidarizar à classe, que
luta por melhores
condições de trabalho,
especialmente após a
rebelião ocorrida em 24 de
agosto na PEC
(Penitenciária Estadual de
Cascavel).

Insegurança
Durante a rebelião, dois
agentes penitenciários
permaneceram reféns
por mais de 40 horas.
No domingo passado,
na cadeia pública de
Guarapuava, outros três
agentes foram feitos
reféns por detentos em
uma rebelião que durou
9 horas.

Pesquisa
Instituto paulista ouve
entre ontem e hoje 1.248
eleitores de 46 municípios
paranaenses, em seu
segundo levantamento
sobre a eleição para o
governo do Estado. A
expectativa é de que o
resultado da pesquisa seja
divulgado ainda nesta
terça-feira pela RPC TV.

 Na sessão de ontem os vereadores cascavelenses
aprovaram, em primeiro turno, o Projeto de Lei 85/
2014, que regulamenta a atividade dos cuidadores
de pessoas idosas no Município.  A iniciativa é do
vereador Pedro Martendal (PSDB).  O candidato
a governador Bernardo Pilotto (Psol) faz campanha
hoje em Cascavel e Rio Bonito do Iguaçu.  Em
Cascavel ele se reúne com coordenadores
regionais e mantém contatos com a imprensa.

DIVULGAÇÃO
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transporte público coleti-
vo de Cascavel foi inter-
rompido na manhã de

ontem em função da mobiliza-
ção de motoristas e cobrado-
res que aguardavam a vota-
ção do projeto que proíbe a
dupla função na Câmara de
Vereadores (leia reportagem
na página 3). A princípio, 30%
das linhas circularam na cida-
de, mas não demorou muito
tempo para que todo o servi-
ço fosse paralisado.

Passageiros permaneceram
por horas à espera de ônibus
nos terminais. A dona de casa
Valdete de Oliveira demorou a
embarcar ainda no ponto per-
to de casa no Jardim Brasília.
Ela conta que enfrentou dificul-
dades para entregar exames
da filha que sofre de macroce-
falia e necessita de cadeira de
rodas. “Quando cheguei ao
Terminal Oeste não vinha ôni-
bus, então tive de ir a pé até
o Laboratório Municipal e de-
pois precisei caminhar até o
supermercado para pagar
contas, pois não conseguiria
chegar ao Centro”.

Para voltar para casa, Val-
dete pediu ajuda da família.
“Liguei para uma sobrinha, por-
que não posso esperar mais”,

MICRO-ÔNIBUS

Motoristas de
30 linhas têm
dupla função
Há dez anos motoristas de

30 linhas de micro-ônibus
atuam sozinhos, acumulando

a função de cobradores.
Segundo o assessor de
imprensa das empresas

Pioneira e Viação Capital do
Oeste, Caio Gottlieb, esses
dados são suficientes para
justificar como indevida a

mobilização. “Estão criando
cargo que nunca existiu e,
inclusive, a atuação dos
motoristas nessas linhas

constam em acordo coletivo”.
O fato de os micro-ônibus

percorrem linhas menores e
do fluxo ser reduzido, cita,

não traz prejuízos aos moto-
ristas. “A maioria da popula-
ção também tem usado a

bilhetagem eletrônica, o que
não interfere no atendimen-

to”, complementa.
De acordo com assessor, a

porcentagem dos passagei-
ros que fazem o pagamento
em dinheiro é de 20%, mas a

tendência é de que todos
passem a usar o sistema
eletrônico. “Existe estudo
para implantação de um

cartão de crédito que possa
ser carregado em mais

pontos e para passageiros
que não usem com tanta

frequência o serviço”.
A decisão do Município de

manter as funções nesses
casos, diz o assessor, não vai

acarretar na demissão de
funcionários. “A bilhetagem
está em uso há seis anos e
não houve demissões. Além

disso, na medida em que não
houver a necessidade de

cobradores, eles poderão ser
transferidos para outras

funções, como já ocorre por
parte das empresas”.

TARIFA
Segundo Caio Gottlieb, a

possibilidade de manter dois
funcionários até nas linhas
em que isso nunca ocorreu

teria como impacto o aumen-
to da passagem à população.
“A tarifa que já sofreu aumen-
to neste ano teria o acrésci-

mo de mais R$ 0,20”, alerta.
(Romulo Grigoli)

PROTESTO   ÔNIBUS NÃO CIRCULARAM PELA CIDADE DAS 9H ÀS 13H DE ONTEM

Transporte coletivo para e
prejudica os passageiros

contou ela, que às 11h ainda
estava no Terminal Oeste.

Simone Aparecida Lopes
esperou uma linha para o Par-
que São Paulo com a filha de
apenas um mês no colo. “Vol-
tei do HU [Hospital Universitá-
rio] e já faz tempo que estou
aqui. Não sei como voltar para
casa”, relata a dona de casa.

Cansado de esperar no
Terminal Oeste, o aposenta-
do Virço Oliveira resolveu ir a
pé para casa, no Bairro San-
ta Cruz. “Os motoristas têm
o direito de reivindicar, mas a
população é quem sofre. Pelo
menos algumas linhas deve-
riam estar circulando”, co-
menta. (Romulo Grigoli)

Movimento
Social

Mototaxistas
Até que o transporte coletivo fosse

restabelecido, no começo da tarde de
ontem, quem trabalhou mais que o
normal foram os mototaxistas. “Não

dei conta de atender todos os clientes,
de tanta ligação que recebi. Passei de
20 corridas e só não fiz mais porque
não deu tempo”, disse o mototaxista

Gilmar Moreira. (Romulo Grigoli)

Estudantes que fazem parte
do movimento social

Unidade Vermelha levaram
cartazes à Câmara de

Vereadores em apoio aos
motoristas e aos cobradores

de Cascavel.
De acordo com um dos

integrantes do movimento,
Marlon Felipe Ricarcatto, o

grupo não aceita o acúmulo
de função. “Além dos
prejuízos aos próprios

funcionários, o trabalho de
motorista e cobrador coloca

em risco o transporte da
população. Se não é

permitido dirigir e falar ao
telefone, como querem
autorizar a direção e a

cobrança das passagens por
uma única pessoa?”,

questiona. (Romulo Grigoli)

Dona de casa buscou ajuda para
levar a filha de cadeira de rodas

LORENA MANARIN

O
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ranking Valor 1000, divul-
gado pelo jornal “Valor Eco-
nômico”, lista 78 empre-

sas paranaenses entre as mil
maiores do País. As duas para-
naenses que mais se destaca-
ram no estudo foram a Renault,
que aparece em 44º, e a Copel,
em 51º. E tem duas da região
oeste do Estado: a C. Vale e a
Lar, que estão entre as 15 mai-
ores do Paraná.

A pesquisa, divulgada sema-
na passada, é resultado de

VALOR 1000   DESTAQUE PARA DUAS COOPERATIVAS DA REGIÃO OESTE: LAR E C. VALE

78 das mil maiores empresas
brasileiras estão no Paraná
O estudo realizado pelo Serasa

Experian em parceria com a FGV
(Fundação Getúlio Vargas), que
se baseiam no balanço conso-
lidado das empresas classifi-
cadas para elaborar o ranking.

A maior empresa brasilei-
ra é a Petrobras, que em 2013
teve uma receita líquida de
quase R$ 305 bilhões. Já a
Renault, a maior do Paraná,
teve uma receita líquida de R$
11 bilhões, enquanto a Copel
somou R$ 9 bilhões.

Os números também apon-
tam bons resultados na Re-
gião Sul do País em 2013, com
a economia mostrando-se
mais aquecida do que a mé-
dia: enquanto o PIB nacional
cresceu 2,5%, o índice do Sul
cresceu 4,7% graças ao bom
desempenho do agronegócio -
inclusive, entre as 15 maiores
empresas do Paraná, quatro
são do setor da agropecuária.
Com isso, a rentabilidade do
patrimônio das empresas su-

CENÁRIO RUIM

Mercado prevê
menos

crescimento e
mais inflação

Os economistas do mercado
financeiro revisaram para

baixo novamente, na semana
passada, a previsão de

crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) deste ano, ao

mesmo tempo em que
elevaram sua expectativa de

inflação para 2014.
Segundo o relatório de merca-

do divulgado pelo Banco
Central ontem, que é fruto de
pesquisa com mais de 100
instituições financeiras na

semana passada, a previsão
dos analistas para o cresci-

mento da economia brasileira
neste ano recuou de 0,52%
para 0,48%. Foi a 15ª queda

seguida desse indicador.
O PIB é a soma de todos os
bens e serviços feitos em

território brasileiro, indepen-
dentemente da nacionalida-

de de quem os produz, e
serve para medir o cresci-

mento da economia.
Para 2015, a previsão do

mercado para a expansão do
PIB permaneceu em 1,1%. Na

proposta de orçamento do
próximo ano, divulgada no fim
de agosto, o governo mante-
ve a projeção de alta de 3%
para o PIB do ano que vem.
A expectativa do mercado

para o IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor

Amplo), considerado a infla-
ção oficial do País, subiu de
6,27% para 6,29% para este
ano. Para 2015, a previsão

ficou estável em 6,29%.

O senador Vital do Rêgo
(PMDB-PB), presidente das
duas comissões parlamenta-
res de inquérito que investi-
gam denúncias contra a Petro-
bras - a CPI mista e a CPI do
Senado -, encaminhou ontem
ofícios ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal) e à 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba nos quais pede
acesso ao conteúdo dos depo-
imentos da delação premiada
do ex-diretor da empresa Pau-
lo Roberto Costa.

Nos documentos, Vital so-
licitou cópia, em meio magné-
tico, de todos os documentos
produzidos a partir de desdo-
bramentos da operação Lava
Jato, da Polícia Federal.

A fim de agilizar o recebi-
mento do conteúdo da dela-
ção, ele aproveitou requeri-
mentos já aprovados pela CPI
mista (formada por deputa-
dos e senadores) que pedi-
am ao STF e à 13ª Vara de
Curitiba acesso integral a
todos os documentos relati-
vos à operação Lava Jato, da
Polícia Federal, que levou à
prisão de Paulo Roberto Cos-
ta. O presidente da CPI enten-

Inadimplência
O número de consumi-

dores brasileiros com
dívidas em atraso subiu
5,09%, em agosto, em
relação ao mesmo perío-
do do ano passado,
segundo o Indicador
Mensal de Inadimplência
do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e da
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas
(CNDL). Na comparação
com julho, a alta da
inadimplência ficou em
0,28%. O SPC Brasil
estima que no fim de
agosto havia, pelo menos,
55 milhões de consumi-
dores com dívidas
atrasadas no Brasil.

A taxa cresceu em seis
das sete faixas etárias
analisadas, com exceção
dos devedores entre 18
e 24 anos, que registra-
ram queda de 5,94%
no período.

Os devedores mais
velhos (de 65 a 84 anos e
de 85 a 94) registraram
altas de 8,31% e de
12,12%, respectivamente,
as maiores variações
entre os sete
segmentos de idade.

biu de 9,7% em 2012 para
10,3% em 2013, garantindo ao
Sul o melhor desempenho en-
tre todas as regiões.

Com relação à receita lí-
quida consolidada das com-
panhias, o aumento foi de
6,8% no ano passado, em
relação ao ano anterior. Nes-
te item, o Paraná obteve lu-
gar de destaque, totalizando
37,1 % das receitas, contra
36,6% do Rio Grande do Sul
e 26,3% de Santa Catarina.

de que os novos depoimen-
tos de Costa seriam uma atu-
alização das informações já
prestadas pelo tribunal.

O pedido será analisado
pelo ministro Teori Zavascki,
relator do processo da Opera-
ção Lava Jato no STF.

Repor tagem da edição
desse fim de semana da re-
vista “Veja” afirma, sem dar
detalhes ou apresentar docu-
mentos, que Paulo Roberto
Costa revelou em depoimen-
tos ao MPF (Ministério Públi-
co Federal), na superinten-
dência da Polícia Federal em
Curitiba, que três governado-
res, seis senadores, um mi-
nistro e, pelo menos, 25 de-
putados federais foram bene-
ficiados com as propinas.

Vital do Rêgo convocou
para amanhã, às 10h, uma
reunião dos líderes partidá-
rios que integram a CPI mis-
ta que apura denúncias con-
tra a estatal. O objetivo do en-
contro é “avaliar as medidas
cabíveis para o caso do Pau-
lo Roberto Costa”, conforme
informou a assessoria de im-
prensa do senador.

NOVO ESCÂNDALO

Presidente da CPI da Petrobras
pede ao STF acesso à delação
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EBOLA

OMS alerta
aumento

desenfreado
de casos

A OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) advertiu ontem
que o vírus ebola está se es-
palhando “exponencialmente”
na Libéria e que “milhares” de
novos casos são esperados
nas próximas três semanas.

Segundo a agência da ONU,
métodos convencionais para con-
trolar o surto que já matou pelo
menos 2,1 mil pessoas “não es-
tão tendo o impacto adequado”.

O surto atinge principalmen-
te o oeste da África. Além da
Libéria, Guiné, Serra Leoa e
Nigéria já registraram mortes.

Apenas na Libéria, até a últi-
ma sexta-feira, 1.089 pessoas
de um total de 1.871 diagnosti-
cadas já morreram, o maior ín-
dice dentre os países afetados.

A Libéria também é onde
o maior número de casos
foi registrado.

Para a OMS, é preciso tripli-
car ou até quadruplicar os es-
forços no país e em outras na-
ções africanas para enfrentar
de forma adequada a doença.

A organização ainda desta-
cou a situação no condado de
Montserrado, onde eram ne-
cessárias mil camas para aten-
der aos pacientes com ebola.

Mas, como somente 240
estavam disponíveis, muitas
pessoas não podiam ser acei-
tas nos centros de tratamento.

Segundo a OMS, os táxis
usados para transportar os pa-
cientes infectados pelo vírus pa-
recem ser uma “fonte importan-
te da transmissão do ebola”.

O vírus se espalha pelo con-
tato direto com sangue conta-
midado, fluidos corporais ou
órgãos, e também indireta-
mente, pelo contato com am-
bientes contaminados.

A epidemia atual tem uma
taxa de mortalidade de 55%
dos pacientes infectados.

Para conter a epidemia, a
maior já registrada, os Esta-
dos Unidos e o Reino Unido
planejam enviar tropas para
o oeste da África.

Segundo o presidente
americano, Barack Obama,
os militares ajudarão a esta-
belecer zonas de isolamento
e a garantir a segurança dos
profissionais de saúde.

Uma nova clínica com 25 ca-
mas será criada pelos america-
nos na Monrovia, capital da Li-
béria, para tratar os médicos e
enfermeiros que foram contami-
nados durante seu trabalho.

Uma vez construída, a
clínica será gerida pelo go-
verno liberiano.
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AVISO DE
 COMPARECIMENTO
Sra. Josiane Eva dos

Santos, favor comparecer à
Globoaves São Paulo Agro-
avícola Ltda, no prazo de 48
horas para assuntos de seu
interesse. Rod. Br 467, km
03, s/nº - Bairro: Jardim Al-
vorada - Fone (45) 3218-
2000.

SANIDADE AVÍCOLA
Será realizada hoje no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel a 10ª Mercolab

de Avicultura. O encontro começa às 9h com o foco na saúde avícola. Participam especia-
listas nacionais, internacionais e o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues (foto).

os R$ 580 mil previstos
pela União e pelo Estado
como incentivo para a im-

plantação ao Cetrad (Centro de
Tratamento para Dependentes
de Álcool e Outras Drogas), ago-
ra chamado de SIM-PR (Servi-
ço Integrado Mental do Para-
ná), apenas R$ 150 mil foram
efetivamente liberados pelo
governo federal.

Esse valor até chegou aos
cofres da prefeitura, mas ain-
da não foi entregue ao Cisop
(Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste do Paraná),
órgão que será responsável
pela gestão da unidade ins-
talada no antigo seminário no
Bairro Brazmadeira, na região
norte de Cascavel.

Com estrutura pronta des-
de 2013 e aproximadamente
R$ 3 milhões investidos na
construção, o prédio permane-
ce com os portões fechados e
sem atender a população.

Parte da mobília foi levada
ao centro e os 94 funcionários
que deverão prestar os aten-

À ESPERA

Cisop diz que
não tem dinheiro

Segundo o presidente do
Cisop, Darci Tirelli, até agora
o consórcio permanece sem

um centavo para o serviço. “A
nossa responsabilidade é
com o gerenciamento da
unidade. A entrega dos

recursos para a manutenção
deve ocorrer por parte do
Município. Tudo o que foi

possível fazer para adiantar a
nossa parte, em relação ao
concurso público, nós fize-

mos”, comenta.
Apesar do resultado de

aprovação do concurso
público já ter sido divulgado,

ainda não há previsão de
quando os profissionais serão
contratados. “O coordenador
já foi escolhido, no entanto,
não temos data para come-
çar a chamar os aprovados.
Isso será feito conforme a

prioridade de funções e ainda
precisamos ter a garantia do

restante dos recursos de
implantação da estrutura e

para o custeio mensal”.

O diretor da 10ª Regional
de Saúde, Miroslau Bailak, ga-
rantiu que a verba do Estado
está disponível. Resta apenas
que os trâmites burocráticos
do recurso federal sejam con-
cluídos. A Câmara de Verea-
dores aprovou ontem a aber-
tura do crédito adicional. O
projeto deve ser aprovado
hoje em segunda e última vo-
tação. Segundo Miroslau, tão

ANTIGO CETRAD  FALTA DE RECURSOS ATRASA ATENDIMENTO A DEPENDENTES

Centro aguarda R$ 430 mil
para dar início aos serviços

dimentos a dependentes quí-
micos já foram aprovados em
concurso. A expectativa era de
que os serviços teriam início no
mês de setembro. Por enquan-
to não há outra data prevista.

MAIS RECURSOS
Por parte do governo esta-

dual ainda se espera a entre-
ga do mesmo valor já garanti-
do pela União para suporte à

ala do programa Caps AD3
(Centro de Atendimento Psicos-
social Álcool e Drogas). Além
disso, tanto o governo federal
como o Estado deverão repas-
sar R$ 140 mil cada para im-
plantação das Unidades de
Acolhimento Adulto e Infantil.

De acordo com o secretário
de Saúde de Cascavel, Reginal-
do Andrade, os R$ 150 mil já

confirmados para implantação
do Caps AD3 chegou há 45 dias,
porém a entrega da quantia
aguarda trâmites legais. “Preci-
samos abrir crédito na Câmara
de Vereadores. O repasse foi
aprovado e após publicação da
lei os recursos serão entregues
ao Cisop”, explica, ao apontar
o prazo de 15 dias até que isso
ocorra. (Romulo Grigoli)

PARA IMPLANTAÇÃO

Miroslau: “Dinheiro do Estado está disponível”
logo o processo seja concluí-
do, Cascavel receberá imedi-
atamente R$ 280 mil do Mi-
nistério da Saúde.

Depois dessa etapa, resta-
rá ainda uma parte da União
para completar os recursos de
implantação das unidades de
acolhimento. “Isso somente
deverá ocorrer quando o ser-
viço já estiver em funcionamen-
to”, acrescenta Bailak.

O chefe da 10ª Regional de
Saúde considera que ainda
no fim de setembro os aten-
dimentos sejam iniciados.
“Semana passada mais um
caminhão entregou móveis
na unidade, alguns utensílios
domésticos também chega-
ram. Estamos trabalhando
para que até o fim do próxi-
mo mês esteja tudo pronto”.
(Romulo Grigoli)

A previsão era para que a
segunda fase da campanha con-
tra o HPV (Papiloma Vírus Huma-
no) começasse apenas na quar-
ta-feira em Cascavel. Só que as
doses chegaram antes e a vaci-
nação já está acontecendo nas
UBSs (Unidade Básica de Saú-
de) há uma semana. Para a se-
gunda etapa foram entregues 8
mil vacinas, segundo dados da
Secretaria de Saúde.

De acordo com a enfermei-
ra responsável pelo Programa
de Imunização, Elisabete Nagi,
é necessário que as meninas
tomem as três doses para que
a imunização seja completa. “É
preciso lembrar os pais da im-
portância da vacina, por isso
tem que tomar todas as doses
indicadas na carteira. A vacina
que faz parte do nosso calen-
dário sempre terá doses dispo-
níveis ao público-alvo”.

Na primeira fase a meta era

HPV

Cascavel já está aplicando a segunda dose
imunizar 7.121 meninas com
idade entre 11 e 13 anos. Mas
apenas 5.977 foram alcança-
das, ou seja, 1.114 não rece-
beram a primeira dose. “Para
o Ministério da Saúde, 80% do
público-alvo foi imunizado, mas
são mais de mil meninas que
não tomaram a vacina. Esta-
mos convocando os pais para

Contra o câncer
O HPV é uma das principais causas do câncer no colo de

útero e fica atrás apenas do câncer de mama, de cólon e de
reto. Ano passado 24 mulheres morreram em decorrência do
câncer no colo de útero no oeste do Paraná, segundo dados

da 10ª Regional de Saúde.
A vacina tem como objetivo reduzir a mortalidade por esse
tipo de doença por meio da imunização, que é feita em três

doses. A terceira é aplicada cinco
anos depois de ter recebido a primeira.

A vacina combate quatro subtipos do HPV (6,11,16 e 18),
mas é preciso tomar as três doses antes do início da relação
sexual. Em 2015 serão imunizadas as meninas com idade
entre nove e 11 anos. A meta do governo é que ao menos

80% das 5,2 milhões de meninas nessa faixa etária recebem
o medicamento.

Nas clínicas particulares, cada dose da vacina custa em
média R$ 400. Meninos também podem ser imunizados,

mas por enquanto somente na
 rede particular. (Eliane Alexandrino)

que levem as filhas à UBS mais
próxima. Mesmo que não to-
mou ainda ou já tomou pela

rede particular poderá dar con-
tinuidade o tratamento na pú-
blica”, acrescenta Nagi.

HPV: 8 mil doses estão disponíveis para a
segunda etapa da campanha em Cascavel

*A manutenção do SIM-PR
custará R$ 237.500 mensais.

*Para o programa Caps
AD3, a União repassará R$
105 mil e o governo do
Estado R$ 52.500;

*A Unidade de Acolhimento
Adulto custará R$ 25 mil do
governo federal e a Unidade
de Acolhimento Infantil
custará R$ 30 mil;

*O Estado vai repassar R$
12.500 para cada uma dessas
unidades.
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Um resumo do que acontece nas
 principais vias

de Cascavel, sob a ótica de
seus moradoresSUA RUA

www.jhoje.com.br08 LOCAL Cascavel, 09 de setembro de 2014

“É um bom local
para morar, bem
sossegado”.
Carlos Henrique
dos Anjos, 21
anos, marceneiro.

“O único
problema é a
falta de asfalto”.
Aparecido Dário,
55 anos, catador
de reciclável.

O que acha da sua rua?
“Tem pouca
iluminação, à
noite é
perigoso”. Sérgio
Salenave, 43
anos,
engenheiro.

PARTICIPE
Ajude a relembrar a história e a delinear
o perfil da sua rua. Você pode participar
escrevendo para o Jornal Hoje
(hoje@jhoje.com.br) ou entrando em
contato pelo telefone (45) 3226-2233.
Terça-feira o especial será sobre as Ruas
Itaqui,  Candas e Esteio.

Reportagem de Larissa Ludwig
Fotos de Lorena Manarin

amor pelos animais fa-
lou mais alto na casa de
Salete Ascari, moradora

da Rua Uruguaiana, no Bair-
ro Canadá, em Cascavel. Ela
tem 15 gatos e quatro ca-
chorros, todos recolhidos da
rua. Salete conta que já che-
gou a ter 45 gatos em casa.

“Tenho um gatil, mas não
vendo nenhum animal, cuido
de todos com todo o amor.
O número de animais dimi-
nuiu com o passar do tem-
po, pois alguns ficaram do-
entes e outros foram passe-

URUGUAIANA  SALETE GASTA ATÉ R$ 300 APENAS COM A ALIMENTAÇÃO DOS BICHANOS

Moradora dedica a vida aos animais
ar e não voltaram mais”.

As despesas com ração e
medicamentos são bancadas
pela moradora. “Gasto até R$
300 por mês apenas com ra-
ção, isso fora a medicação,
pois sempre algum fica doen-
te, nesse caso preciso levar
ao veterinário”, relata.

A dedicação é tanta que a
filha de Salete estuda Medici-
na Veterinária. “Isso ajuda
bastante, pois ela já sabe di-
agnosticar algumas coisas,
mas o veterinário ainda é in-
dispensável, pois como ela
não concluiu o curso, não
pode receitar os medicamen-
tos”, comenta.

Os moradores da Rua Caxi-
as do Sul estão cansados de
reclamar sobre as condições
da via. A última quadra não
tem asfalto, o que causa trans-
tornos para quem precisa pas-
sar por ali todos os dias.

Segundo populares, o tre-
cho não foi pavimentado por-
que o Município teria manifes-

Moradora da Rua Cacequi,
Viviana Wisnieski, de 29 anos,
se especializou na produção
de bombons caseiros.

As guloseimas são respon-
sáveis por metade da renda da
família. “Faço trufas, cones tru-
fados e a grande novidade é o
bolinho no pote. Vi nos doces
uma possibilidade de renda
extra quando comecei, mas
hoje o valor que ganho é signi-

FICHA TÉCNICA

Rua Vicente MachadoRua Salgado Filho
INÍCIO TÉRMINO

NOME: ............................... Rua Cacequi
Documento de aprovação: ........... 9810
Ano: ....................................... 1975
Largura: .................................. 12 metros
Comprimento: .......................... 500 metros

Estabelecimentos

Visconde de GuarapuavaRua Lajeado
INÍCIO TÉRMINO

NOME: ............................... Rua Caxias do Sul
Documento de aprovação: ........... 2452
Ano: ........................................ 1994
Largura: .................................. 12 metros
Comprimento: .......................... 500 metros

Estabelecimentos
Oficina mecânica; igreja.

Rua Visconde de GuarapuavaRua Tv. Lageado
INÍCIO TÉRMINO

NOME: ............................... Rua Uruguaiana
Documento de aprovação: ........... 9028
Ano: ....................................... 1975
Largura: .................................. 12 metros
Comprimento: .......................... 500 metros

Estabelecimentos
Não há estabelecimentos no local

 Assistência Técnica; lanchonete.

HISTÓRICO
O nome das três ruas
corresponde a cidades gaúchas.
Segundo o historiador Alceu
Sperança, muitos pioneiros do
Oeste paranaenses vieram
desses locais, especialmente de
Caxias do Sul, como as famílias
Galafassi e Festugatto, atraídas
pelos vastos recursos florestais
da região.

Caxias do Sul: Ao longo de sua
história, já foi conhecida como
Campo dos Bugres, Colônia de
Caxias e Santa Tereza de Caxias.
A área era habitada por índios
caigangues desde tempos
imemoriais, mas estes foram
desalojados violentamente pelos
chamados bugreiros. Desta
forma, milhares de imigrantes,
em sua maioria de origem
italiana, cruzaram o mar e
subiram a Serra Gaúcha,
desbravando uma área ainda
quase inteiramente virgem.

Cacequi: A região foi
inicialmente povoada por tribos
indígenas que habitavam aquela
região, sendo deles a origem do
nome do município que significa
“Água do Cacique” ou “Rio do
Cacequi”. Historiadores relatam
que os nativos teriam sido
expulsos, durante o processo de
povoamento e ocupação do Rio
Grande do Sul, permanecendo,
no entanto a denominação dada
por eles ao município.

Uruguaiana: Era ocupada, até o
século XVI pelos índios
charruas. No ano de 1840, o
povoado foi destruído por uma
violenta inundação. De 1890 a
1900, a cidade era um ícone
importante no comércio
riograndense, sendo que, por
meio de seus portos, circulavam
materiais provindos da Europa.
Os produtos vinham de Caseros
e subiam o rio Uruguai via
barcos, gerando um comércio
alternativo ao de Porto Alegre.tado interesse em ligar as

ruas Caxias do Sul e Lajeado,
o que facilitaria para o fluxo
do trânsito. Há anos quem
vive no entorno espera pela
estruturação. “Enquanto isso,
nós ficamos aqui, morando
em uma rua que só nos traz
problemas”, comenta o mora-
dor, Valdecir Miranda.

ficativo, representa metade da
renda da família”, relata.

Viviana conta que o prin-
cipal aliado ás comercializa-
ções são as redes sociais.
“No Facebook publico em vá-
rios grupos as fotos de to-
dos os doces que produzo
e isso ajuda muito, pois ga-
ranto muitas encomendas,
além de sempre conquistar
novos clientes”.

Os doces de Viviana cus-
tam de R$ 1,50 a R$ 4 cada
um. As trufas são as mais em
conta, já o bolinho no pote
custa mais.  Para quem se in-
teressou pelos produtos,
basta procurar Viviana nas
redes sociais.

CACEQUI

Bombons garantem
sustento familiar

CAXIAS DA SUL

Rua sem asfalto
incomoda moradores

 Município quer interligar ruas Caxias do Sul com Lajeados

Os doces de Viviana custam de
R$ 1,50 a R$ 4 cada um

O

Salete chegou a ter 45 gatos em sua casa
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A coluna retorna dia 15 de setembro.

Reportagem de Eliane Alexandrino
Fotos: Aílton Santos

om quatro meses de atra-
so, o projeto de controle
de animais de rua em Cas-

cavel começa a sair do papel.
Os primeiros editais para o iní-
cio dos serviços já foram pu-
blicados. O mais complexo e
esperado deve ser resolvido
amanhã, com a abertura das
propostas da empresa que
fará a microchipagem.

Segundo a diretora de Vigi-
lância em Saúde, Rosângela
Favarin, o serviço de castração

COM ATRASO    LEI, QUE DEVERIA TER ENTRADO EM VIGOR EM MAIO, PREVÊ CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA

também já está em trâmite e
a abertura dos envelopes ocor-
rerá dia 19 de setembro.

Até agora, dois profissionais
foram contratados: um veteri-
nário e um auxiliar administra-
tivo. “Assim que sair o pregão
e a escolha das empresas ou
clínicas ganhadoras já daremos
início aos trabalhos. Nossa pre-
visão é de que em novembro,
no máximo, daremos início às
castrações e aos demais ser-
viços”, explica Rosângela.

Contudo, ela afirma que, na
prática, os trabalhos do Setor
de Zoonoses já tiveram início,

no combate aos maus-tratos
aos animais.

VALORES
Conforme o edital, o valor

máximo pago para castração é
de R$ 400 mil, verba da Divi-

Município irá gastar R$ 450 mil para castração e microchipagem para reduzir número de animais abandonados

são de Vigilância Ambiental, e
de R$ 50 mil para a microchi-
pagem, que será usada dos
recursos do Programa Vigia
SUS (Sistema Único de Saúde)
do governo estadual.

Microchipagem e castração
custarão R$ 450 mil

QUESTIONAMENTOS

Câmara
questiona

andamento
dos trabalhos

Na cidade de Maringá, no nor-
te do Estado, desde 2013 é de-
senvolvido o projeto de castração
em parceria com duas ONGs (Or-
ganizações Não Governamen-
tais). Somente no ano passado
foram realizadas mil castrações
com investimentos de R$ 70 mil.
Este ano a meta é realizar 2,8
mil procedimentos com investi-
mentos de R$ 250 mil.

“Não trabalhamos com a
implantação de microchipa-
gem. O serviço de castração
tem dado resultado, mas são
necessárias campanhas para
conscientizar a população so-
bre os abandonos dos animais
nas vias públicas. Esse projeto
foi aprovado e é feito entre o
Centro de Zoonoses e a pre-

PROJETOS SIMILARES

É preciso aliar tecnologia com campanhas educativas
feitura”, afirma o gerente do
CCZ de Maringá, Guilherme
Tutulim.

Em Foz do Iguaçu, o Centro
de Zoonoses foi inaugurado em
1889 e hoje tem cerca de 150
funcionários entre veterinários,
técnicos de zoológico, 93 agen-
tes e outros 15 funcionários
contratados pela Funasa. Para
a construção da unidade foram
investidos R$ 300 mil, com
20% de contrapartida do Mu-
nicípio que também entrou
com a mão de obra e o terre-
no. Por ano são gastos R$ 9
milhões, cerca de R$ 750 mil
mensal. Vale lembrar que a
estrutura abrange também to-
dos os trabalhos do Controle
de Endemias.

Muitas pessoas procuraram
ontem a agência central da CEF
(Caixa Econômica Federal) em
Cascavel para encaminhar o
pedido de saque do FGTS (Fun-
do de Garantia por Tempo e
Serviço). São pessoas atingi-
das pela enchente registrada
no início de junho passado.

Duas filas se formaram para
atendimento aos remanescentes
que tiveram prejuízos com o ex-
cesso de chuva. Hoje termina o
prazo para quem ainda não apre-
sentou a documentação à Caixa.

Ontem uma fila foi formada
apenas para que os funcioná-
rios do banco conferirem, com
os beneficiários, se os nomes

SAQUE DE FGTS

Termina hoje atendimentos a atingidos por enchente

Baixa renda
Famílias de baixa renda
poderão ter acesso aos

serviços de castração dos
animais. O cadastro dessas

pessoas será feito no
mesmo prédio

que abriga o Programa de
Controle de Endemias e a

Vigilância
Ambiental, na Rua General

Osório, 2.033, região
central de Cascavel.

constavam na listagem repas-
sada pela Prefeitura de Casca-
vel e pela Defesa Civil.

Outra fila era exclusiva para
os encaminhamentos e a entre-
ga de documentação. Somente
nessa segunda-feira a média de
atendimentos foi de mil pesso-
as. Segundo o gerente da Caixa,
Alfredo Fischer, muitos não cum-
priram com o cronograma esta-
belecido para atendimentos.

“Nas duas semanas passa-
das atendemos a população
por bairro e região. Ontem e
hoje os atendimentos são para
as pessoas que não vieram na
data estabelecida em crono-
grama, mas é importante res-

saltar que o atendimento será
feito apenas àqueles que têm
o nome na relação”, afirma.

Cada beneficiário pode
sacar até R$ 6.220, desde

que esteja devidamente de-
positado na conta. No total,
as liberações devem ultra-
passar os R$ 30 milhões. (Eli-
ane Alexandrino)

Beneficiários precisaram de
muita paciência para esperar nas
filas ontem em frente à Caixa

LORENA MANARIN

Na semana passada, a
Câmara de Cascavel aprovou

requerimento do vereador
Paulo Porto (PCdoB) questio-

nando o andamento das
políticas públicas do controle

populacional de animais
errantes, ou seja, cães e

gatos que vivem nas ruas. A
legislação também prevê o

controle sanitário, a comercia-
lização e a adoção

dos animais.
O vereador fez uma série

de questionamento à Secre-
taria de Saúde pedindo quais

medidas tomadas para a
aplicação da lei. “São quatros

questionamentos nesse
requerimento.

Que sejam especificados
os prazos de início dos

trabalhos para que se iniciem
as campanhas informativas
para firmar as parcerias com
as ONGs. Quais as medidas

tomadas pelo Executivo?
Como está sendo elaborado

o Cadastro Municipal de
Comércio de animais e se a

lei já teve algum tipo de
regulamentação específica”,

sintetiza o vereador.

ACIPA APROVA SISTEMA
A Acipa (Associação Cidadã de Proteção aos

Animais) é uma das organizações mais antigas de
Cascavel voltadas ao trabalho de combate aos maus-

tratos aos animais.
A entidade tem hoje 300 animais, todos

disponíveis para adoção.
Ao longo dos últimos anos já conseguiu lar para 5

mil animais. Por mês, entre castrações, remédios e
atendimentos, as despesas chegam a R$ 8 mil. Para a

presidente da Associação, Laurenice Veloso, a
implantação da microchipagem

é fundamental.
“É necessária a implantação do chip para

localização dos donos em caso de abandono. O
macho é fácil de identificar após a castração, mas a

fêmea não. Com a microchipagem não haverá
desperdícios com a castração”, garante.

C
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demora para internar o
filho em um hospital pre-
ocupa os pais de Rafael

Baggio. Com 46 anos, ele so-
fre de esquizofrenia e tem tido
surtos frequentes, bastante
agressivos. Rafael está há 11
dias na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) do Brasília, na
região norte de Cascavel, im-

FALTA DE VAGAS   PACIENTE DE 46 ANOS COM ESQUIZOFRENIA ESTÁ INTERNADO NA UPA DO BRASÍLIA HÁ 11 DIAS

provisadamente, à espera de
atendimento especializado.

O problema é a falta de va-
gas para o internamento. Na
mesma unidade de saúde há
outros cinco pacientes com es-
tado clínico grave que aguardam
há mais de 72 horas pela trans-
ferência a um hospital. Pelo pro-
tocolo, esse deveria ser o pra-

Casal aguarda leito para tratar filho

Por ser um símbolo do País, a utilização correta da
Bandeira do Brasil é importante e deve seguir
regras próprias. Por isso, o Município de Cascavel
troca as bandeiras em frente aos órgãos públicos
sempre quando necessário. A prefeitura comprou
da empresa Bandesul Indústria e Comércio 33
bandeiras do Brasil, do Paraná e de Cascavel, no
valor total de R$ 10.999. Elas devem ser entregues
até o mês que vem.

zo máximo de espera.
Desesperado, o aposenta-

do Gerônimo Baggio diz que a
única informação recebida é de
que não há leitos disponíveis
em Cascavel para transferir seu
filho. “Estamos passando por
um momento difícil. Se meu fi-
lho receber alta, não temos
como cuidar dele, pois a nossa
casa não está pronta”, conta o
homem de 80 anos, que até já
recorreu a uma advogada para
tentar acelerar a transferência
de Rafael a um hospital.

Antes de chegar a Cascavel,
o paciente com esquizofrenia

Para a transferência a um
leito psiquiátrico, o paciente de
46 anos que sofre de esquizo-
frenia ainda deverá passar pelo
internamento clínico em um dos
hospitais que garantirem vaga
pelo SUS (Serviço Único de Saú-
de) na área de abrangência da
10ª Regional de Saúde.

Segundo a gerente da Divi-
são de Urgência e Emergência
da Secretaria de Saúde de Cas-
cavel, Clair Wagner, o cadastro
na Central de Leitos já está feito
para atender às duas necessi-
dades de Rafael Baggio, mas
não há previsão de quando se-
rão liberadas as vagas. “Enquan-
to isso o paciente não receberá
alta da UPA do Brasília. Ele apre-
sentou sintomas associados à
pneumonia, mas está sendo
medicado. Aguardamos o leito
para tratamento clínico e em se-
guida o internamento psiquiátri-
co”, explica Clair. (Romulo Grigoli)

havia sido internado no Hospi-
tal Filadélfia, em Marechal Cân-
dido Rondon. Apesar de o ca-
sal de idosos ter menos dificul-
dades com o descolamento
para ver o filho, pois moram em
uma área rural a dez quilôme-
tros de Cascavel, eles temem
pela falta de garantia de como
seguir com o tratamento.

Já com idade avançada, os
pais de Rafael também lidam
com as próprias limitações. O
pai não tem a visão de um dos
olhos e a mãe necessita de cui-
dados por estar com depres-
são. (Romulo Grigoli)

Secretaria
confirma
cadastro

A

AÍLTON SANTOS
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Por Rose Bracht

Maria Cecilia Hagemann
André Simonetto

Benedito Aparecido Tuponi
Francisca Waszczuk
Igor Renato Libanio

Ronelio Mencato
Sadir dos Santos

Sergio Flavio Schimitz
Adriano Valesan

Gilberto Cordeiro de Ávila
Giulianno Antonio Pereira

Glaci Sell
Maria Isaura Scottini
Rafael Moraes Henze

Sergio Guandalin
Elilzene Carla Kreitlov

Bruno Henrique Adamo
Emerson Luiz de Jesus

Rosangela Bissani Pesavento
Mary Clea Canan Kiekiss
Karin Kristina Pereira

Meia MaratonaMeia MaratonaMeia MaratonaMeia MaratonaMeia Maratona
A Secretaria de Esporte e Lazer já iniciou os preparativos para a
realização da etapa do Circuito Meia Maratona de Cascavel,

agendada para o próximo dia 28.
O Projeto Circuito de Meias Maratonas – Pratique o Pedestrianismo
Cidadão reúne participantes na faixa etária de 18 a 75 anos, de

ambos os sexos e tem a finalidade de estimular à prática desportiva
como elemento da promoção da saúde e qualidade de vida.

Na agendaNa agendaNa agendaNa agendaNa agenda
A palestra proferida pelo

professor Steven Dubner,
considerada uma das 10 melhores

conferências do Brasil por
empresários e associações na área
de RH, será realizada em Cascavel

no próximo dia 19.
Abordando temas como

transformar as dificuldades e
crises em oportunidades,

integração e trabalho em equipe e
formação de campeões, o evento
será promovido pelo Rotaract Club

Primavera e terá lugar no
Anfitetaro Emir Sfair.

Bom apetite!Bom apetite!Bom apetite!Bom apetite!Bom apetite!
Para os bons de garfo da

cidade, uma dica.
O Restaurante Doce Tempero

incrementa o cardápio do almoço
desta terça-feira com a iguaria

carneiro à moda do chef.
O Doce Tempero está instalado

na Rua Paraná, 2.447, telefone
3038-0397.

Na ordem do diaNa ordem do diaNa ordem do diaNa ordem do diaNa ordem do dia
O Núcleo Regional da Educação de Cascavel recepciona jornalistas e
convidados especiais com um café da manhã nesta terça-feira.

O encontro visa celebrar o êxito dos eventos de formação continuada
para profissionais da Educação realizados no primeiro semestre, além da

apresentação da agenda de eventos programados para os próximos meses.

“O correr da vida embrulha tudo;
a vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa, sossega e

depois desinquieta. O que ela quer
da gente é coragem. Ser capaz de
ficar alegre e mais alegre no meio
da alegria, e ainda mais alegre no

meio da tristeza...”
Guimarães Rosa

Em cartazEm cartazEm cartazEm cartazEm cartaz
Uma adaptação moderna,

irreverente e musical de um
clássico de José de Alencar

estará em cartaz nesta
quinta-feira em Cascavel.
Trata-se do espetáculo O

Guarani, que será encenado no
Centro Cultural Gilberto Mayer
pelo Grupo Teatro e Circo sem

Lona, apresentação que faz parte
do Circuito Cultural Sesi.

Vale a pena conferir.

Marina Fontana
Sanagiotto, do rol de
belas modelos
clicadas por Edu
Fonseca

VINICIUS BRACHT

Em elegante festa
produzida na temporada,
as amigas Bruna
Roncaglio, Julia Schvan e
Luana Zanatta

Suelen do
Amrante
Poersch dá o
ar da graça
na coluna

DIVULGAÇÃO

Daniela Scarpa e
Cristine Barreira
marcando presença
em reunião de
amigas

VINICIUS BRACHT
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Variedades
(45) 3328-2509

CINE I

CINE II

Hércules
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 14h30, 16h30,

19h e 21h

Os Mercenários 3

As Tartarugas Ninja
Quinta, Sexta, Sábado,

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

19h15

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça

e Quarta às 21h15

SALA 1
As Tartarugas Ninja / 3D

Quinta à Quarta às 13h30 / 15h30

Hércules / 3D / Dublado / Açã
Quinta à Quarta às 17h30

Hércules / 3D / Leg/ Ação /
Quinta à Quarta às 19h30 / 21h30

SALA 2
Hércules / Dublado / Ação

Quinta à Quarta às 13h20 / 15h15 /
17h10 / 19h10 / 21h10

SALA 3
Os Mercenários 3 / Dublado

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

SALA 4
As Tartarugas Ninja / Leg.

Quinta à Quarta às 21h20

Deus não esta  Morto/ Dublado
Quinta à Quarta às 16h40/19h/ 21h20

www.cinewestside.com.br

e a alegria do forró
Falamansa

ara quem gosta de dançar um
forró “pé de serra”

agarradinho, não pode deixar de ir ao
Cowboy Saloon na sexta-feira. Quem
se apresenta neste dia é a banda
Falamansa, que está em turnê para a
divulgação do novo CD “Amigo Velho”.

O grupo, que lota shows por anda
passa, mistura a alegria

do forró jovem, sem desprezar as
raízes do ritmo que teve origem no
Nordeste do País. Além das novas
canções, Falamansa promete agitar o
público com seus maiores sucessos,
entre eles “Rindo à Toa”, “Xote da
Alegria” e “Xote dos Milagres”. Os
ingressos já estão à venda

pelo site www.okingressos.com.br.
Será a exibição do legítimo e

tradicional forró pé de serra, fiel ao
clássico trio: sanfona, zabumba e
triângulo. Assim é o

grupo paulista Falamansa, que lança
o CD “Amigo Velho”, um trabalho autoral
no qual o valor da amizade
 é a grande bandeira.

Com 13 faixas, ele foi gravado no
estúdio do próprio vocalista da banda,
Tato, proporcionando, por duas
semanas, um ambiente
descontraído e favorável à criação
conjunta. Mesmo ficando seis anos
sem nenhuma produção autoral, o
Falamansa continuou trabalhando em
canções e em composições, pois a
característica principal da banda é
investir em composições próprias.

P

A faixa-título do CD, Amigo Velho, retrata
bem a amizade que acompanha o grupo
Falamansa, há 16 anos juntos com a
mesma formação.  “A gente não via a hora
de entrar no estúdio para fazer um disco
autoral e voltar às nossas raízes”, conta
Tato, compositor, violonista e cantor da
banda, que se completa com Alemão, na
zabumba, Dezinho, no triângulo, e Valdir do
Acordeom, na sanfona.
Entre um churrasquinho e uma jam session,
o CD foi surgindo em clima caseiro. “Estar
junto em uma mesma casa é diferente de
estar junto na estrada. E o legal é que foi
um disco sem pressa, deu tempo para
elaborar melhor cada música com cuidado,
todos os arranjos”, conta o vocalista sobre
o processo de gravação.
Principal compositor da banda, ele afirma
que já tinha se inspirado na letra da música

União
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“Amigo Velho” há algum tempo, mas foi no
processo de pré-produção que o grupo
percebeu o quanto a canção era
representativa e acabou influenciando toda
a produção.
Segundo o cantor, todo o resultado deste
processo é fruto da amizade, do respeito
um com o outro e, sobretudo, porque tem
o mesmo objetivo de se manter com o
forró pé de serra. “O Falamansa se
manteve sempre fiel ao que propôs ainda
lá no primeiro disco”, completa o músico.
As canções apostam na simplicidade do
pé de serra, com elementos tradicionais,
mas não deixam de ser atemporais. “A
gente optou por fazer um disco mais raiz,
mais pé no chão. Tiramos a bateria, a
guitarra e as trocamos por viola, violão de
aço. Tudo isso no intuito de tornar o disco
mais raiz, mais autêntico”, explica Tato.
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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)
Lua e Marte no seu paraíso astral trazem sorte,
criatividade e coragem para conquistar o que
quiser. De manhã, use sua lábia para argumen-
tar e convencer as pessoas. Cor: cinza.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Você terá energia e autoconfiança para dar e vender.
Explore seus pontos fortes para dar conta das tarefas
e conquistar suas metas mais ambiciosas. As finanças
ganham novos estímulos à tarde. Cor: roxo.

PEIXES (20/02 - 20/03)

A Lua aumenta o desejo de aprender, experi-
mentar coisas novas e evoluir. Não perca a chan-
ce de fazer cursos ou assumir novos desafios no
emprego. Cor: azul.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Você começa a semana com ótima disposição
para cumprir suas obrigações. Aproveite o pi-
que para colocar tudo em dia ou encarar novos
desafios. Cor: creme.

LIBRA (23/09 - 22/10)

Preste atenção nas oportunidades de ganhar di-
nheiro.  Só evite misturar negócios com amizade.
À tarde, vai ser mais fácil lidar com o público e se
entender com pessoas próximas. Cor: amarelo.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Concentre-se em seus ideais. Defina o que quer
e descarte o que não serve mais. Marte dará
garra e coragem para buscar a sua realização
pessoal e profissional. Cor: branco.

TOURO (21/04 - 20/05)

Você terá energia de sobra para dar conta de
tudo o que precisa fazer. Trabalhe em equipe: a
troca de ideias vai estimular sua criatividade e
trazer bons resultados. Cor: vermelho.

VIRGEM (23/08 - 22/09)

A Lua facilita a comunicação. Você terá facilidade
para dizer o que pensa e ouvir outras opiniões.
Pode receber conselhos valiosos. Não ligue para
comentários desagradáveis. Cor: vinho.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

O céu estimula as parcerias e o trabalho em equipe,
especialmente se puder assumir a liderança. Conte com
a ajuda dos amigos para o que precisar. Há chance de
descobrir um segredo, mas não espalhe. Cor: vinho.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Na parte da manhã, será mais fácil lidar com
mudanças na rotina. Bom astral para negociar
dívidas. Começar um curso pode estimular seu
crescimento profissional e pessoal. Cor: laranja.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

Assuntos de família vão exigir atenção. Tome a fren-
te para resolver o que for preciso. Mas concilie os
interesses de todos para evitar brigas. Serviço feito
em casa pode ser lucrativo. Cor: marrom.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Fuja de agitação de manhã. Fique no seu canto e
cumpra as tarefas a sós. Você pode precisar de
sossego e concentração. Reflita sobre seus obje-
tivos, mas não comente seus planos. Cor: creme.

HORÓSCOPO

Novelas

REDE MASSA

Maria Marta (Lilia Cabral) descobre o endereço de Maria Isis (Marina Ruy
Barbosa). Ela se prepara para guerrear e decide visitar a amante de

José Alfredo (Alexandre Nero). Logo depois, Maria Marta encontra a
ninfeta e fica arrasada. Ela conta que se preparou para uma briga,

mas que Maria Isis não passa de uma frágil menina. Elas
conversam. Marta conta que sabia que José Alfredo tinha uma
amante, desde que ele mudou da água pro vinho. Isis conta que
os dois brigaram e que José Alfredo não vai voltar. Maria Marta
discorda, diz que o comendador vai voltar e cobri-la de beijos.

Elas se despedem. Marta sai do apartamento chorando.

ANJO SEHEIAH
Quem nasceu em 9 de setembro, sob a influ-
ência desse anjo, terá bom senso, agirá com
prudência e sabedoria. Resistirá a tudo com
dignidade e tudo em sua vida funcionará de
modo perfeito. Autêntico(a), verdadeiro(a),
consegue sempre sair-se bem nas situações
mais caóticas, devido às idéias luminosas
que surgem repentinamente, com a ajuda do
anjo. Sua força espiritual está intimamente
ligada aos anjos curadores e mesmo sem
saber, de forma inconsciente, ajuda a melho-
rar o sofrimento humano. Terá sem-
pre uma palavra de otimismo
para ajudar as pessoas (prin-
cipalmente da família), em
qualquer situação de insegu-
rança, pois está sempre em
sintonia com todas as forças di-
vinas. Tem pressentimentos
quando o assunto diz respeito a
viagens. Se seu coração diz não
é melhor ouvi-lo.

06h00 – Café com Jornal
07h00 – Primeira Hora
08h00 – Caé com Jornal
09h00 – Dia Dia
10h10 – Band Kids
11h10 – Atualidades com Olga Bongiovanni
12h10 – Jornal Tarobá / 1ª Edição
12h50 – Tarobá Esportes
13h00 – Horário Eleitoral
13h50 – Tempo Quente
14h25 – Vitrine Revista
15h00 – Sabe ou não Sabe
15h30 – Tá na Tela da Band com Luiz Bacci
17h00 – Brasil Urgente Nacional
17h40 – Brasil Urgente Regional
18h40 – Ponto de Vista
18h50 – Jornal Tarobá / 2ª Edição
19h20 – Jornal da Band
20h30 – Horário Eleitoral
21h20 – Show da Fé
22h05 – O Mundo Segundo os Brasileiros
22h45 – Masterchef
00h25 – Agora é Tarde
01h25 – Jornal da Noite
02h15 – Que Fim Levou?
02h20 – Trip TV
02h50 – Minúsculos
03h00 – Igreja Mundial

05h00 – Telecurso Educação Básica
05h15 – Telecurso Profissionalizante
05h30 – Telecurso Ensino Médio
05h45 – Telecurso Ensino Fundamental
06h00 – Globo Rural
06h30 – Bom Dia Paraná
07h30 – Bom Dia Brasil
08h30 – Mais Você
10h00 – Bem Estar
10h40 – Encontro com Fátima Bernardes
11h55 – Paraná TV 1ª Edição
12h35 – Globo Esporte
13h00 – Horário Eleitoral
13h50 – Jornal Hoje
14h15 – Vídeo Show
14h55 – Sessão da Tarde / Resgate do Amor
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 – Amistoso Seleção Brasileira / Brasil x Equador
00h00 – O Rebu
00h25 – Jornal da Globo
01h00 – Programa do Jô
02h05 – Rumo ao Pódio
02h20 – Corujão / Sexo sem Compromisso

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

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

06h00 – Telecurso
07h00 – Bate Rebate
08h00 – O Causo do Dia
08h15 – Inglês com Música
08h30 – Os Sete Monstrinhos
09h00 – Mecanimais
09h30 – Quintal da Cultura
11h00 – B.O.
12h00 – Giro de Notícias
12h05 – Hora do Esporte
12h20 – Jornal da Catve / 1ª Edição
13h00 – Horário Eleitoral
13h50 – Castelo Rá-tim-Bum
14h30 – Os Sete Monstrinhos
15h00 – As Aventuras de Tintim
15h30 – Quintal da Cultura
17h40 – Sinais do Sagrado
17h55 – Giro de Notícias
18h00 – Esporte, Política, Cidadania
19h00 – Jornal da Catve / 2ª Edição
19h30 – Bate Rebate
20h30 – Horário Político
21h20 – Jornal da Cultura
22h00 – Cartão Verde
23h00 – Metrópolis
23h30 – Provocações
00h00 – Cultura Mundo

D
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Maria Marta
enfrenta Isis

e chora

MALHAÇÃO (17H30)
Karina despeja um balde de

água em Pedro. Cobra enfrenta
Luiz e Diego para defender Bár-
bara, que aconselha Jade a se
afastar do rapaz. Nando pressio-
na Pedro sobre o dinheiro do es-
túdio. Jade vence o teste para o
clipe e comemora com Lucrécia.
Mari revela sua gravidez para
Franz. Pedro pede para fazer
uma aula experimental na aca-
demia de Gael.

BOOGIE OOGIE (18H)
Carlota confessa a Leonor

que não consegue viver sem Fer-
nando. Madalena conta para Fer-
nando que Sandra é a sua filha
biológica. Carlota se desespera
com a situação da Boogie Oo-
gie. Beatriz desconfia da reação
de Susana ao perguntar sobre
um sinal de nascença de San-
dra. Susana aparece de surpre-
sa na casa de Sandra.

GERAÇÃO BRASIL (19H)
Verônica vê o vídeo de Jonas e

Sandra. Jonas ameaça Aroeira.
Edna sugere que Verônica tente
descobrir quem lhe enviou os e-
mails. Lara suspeita que Shin es-
teja fingindo ser Chang. Verônica

pede a ajuda de Davi para des-
cobrir o paradeiro de Sandra
e quem está enviando os e-
mails anônimos. Herval re-
cebe um telefonema mis-
terioso. Aroeira avisa a
Gláucia que foi procura-
do por Jonas. Fred pro-
cura Rita. Davi rastreia
Sandra pelas redes so-
ciais. Jonas aparece
na casa de Verônica.

IMPÉRIO (21H20)
Cristina é hostil

com Maria Clara. Du
conta para Maria
Marta o endereço
de Maria Isis. En-
rico fica furioso
ao ver Téo em
seu restau-
rante. Ma-
ria Marta e
Cora chegam à casa de Maria Isis
ao mesmo tempo. Maria Marta e
Maria Isis se enfrentam. Enrico
sabota a comida de Téo e Rober-
tão. José Alfredo encontra Maria
Marta no apartamento de Maria
Isis. Cora se esconde.

VITÓRIA (21H30)
Capítulo não fornecido pela

emissora

GLOBO

RECORD
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MULHER ATROPELADA
Adelina do Nascimento, 58 anos, foi atropelada ontem na Rua Antônio
Alves Massaneiro, Centro de Cascavel. Ela atravessava a faixa de
pedestres, mas o motorista disse que o sinal estava aberto e que ela não
estaria na faixa. Adelina teve escoriações e um corte na cabeça.

MATEUS BARBIERI

ove mil reais. Esse foi o
“prejuízo” de uma idosa de
70 anos vítima do famoso

“golpe do bilhete premiado”
ontem. A situação teve início
em Corbélia, quando a mulher
foi abordada por dois rapazes
que lhe pediram R$ 9 mil em
troca de um bilhete de loteria
supostamente premiado.

A mulher acreditou na histó-
ria e veio até Cascavel com os
estelionatários, onde teria feito
dois saques, um de R$ 5 mil de
uma agência do Banco Itaú, e
outros R$ 4 mil ela retirou de
uma agência da Caixa Econômi-
ca Federal. Ela deu todo o di-
nheiro aos dois homens.

Como a mulher havia desa-
parecido, familiares da idosa
procuraram a Polícia Militar de
Corbélia e informaram os sa-
ques. Até então, eles acredita-
vam que ela poderia ter sido ví-
tima de um sequestro relâmpa-
go. Depois descobriram o golpe.

BILHETE PREMIADO  MULHER TENTOU SACAR DINHEIRO EM CORBÉLIA ANTES DE VIR A CASCAVEL

Idosa perde R$ 9 mil em golpe
De acordo com o delegado

de Corbélia, Rodrigo Baptista
Santos, que assumiu a delega-
cia ontem e está investigando
o caso, a idosa foi abordada
perto da praça da Igreja Matriz.
“Eles prometeram certa quan-
tia em dinheiro, um volume con-
siderável, e ela aceitou ir até
uma agência bancária para fa-
zer o saque”, relata.

Segundo Rodrigo, primeiro
ela foi até bancos de Corbélia,
mas o gerente percebeu que
ela estava nervosa e não quis
sacar o dinheiro. “Aí eles de-
cidiram ir até Cascavel. Não
houve agressão ou qualquer
tipo de ameaça”, acrescenta.

O delegado adianta que a
polícia já solicitou imagens de
segurança para identificar os
autores do golpe. “Se elas fo-
rem nítidas, com o auxílio da
vítima, conseguiremos identi-
ficar e prender os estelionatá-
rios”. (Tissiane Merlak)

N

 Estelionatários usam promessa de dinheiro fácil para atrair vítimas

AÍLTON SANTOS / ARQUIVO

Está nas mãos da Justiça o
pedido de insanidade mental de
Vanessa Aparecida Ramos do
Nascimento. Ela é acusada de
matar a própria filha, Maria Clara
Zortea, 6 anos, em março deste
ano, com requintes de crueldade.

O pedido foi protocolado
ontem, por meio do Projudi
(Processo Eletrônico Judiciário
do Paraná), pelo advogado de
defesa, Amarildo Horvath.

A solicitação agora segue para
o Ministério Público e, se a Justi-
ça deferir o pedido, Vanessa será
submetida a exames no CMP
(Complexo Médico Penal), em
Curitiba. Enquanto o laudo não
sair, o processo fica suspenso.

“Caso seja comprovado al-
gum desvio psicológico, que é
no que acredito, ela [Vanessa]
não será julgada. Nesse caso,
Vanessa será submetida à in-
ternação judicial, que pode ter
prazo de dois anos. Nesse
período ela será reavaliada
para saber se há possibilida-
de de se reinserir na socieda-
de”, explica o advogado.

Amarildo informou também
que Giulia Albuquerque, acusa-
da de ser comparsa de Vanes-
sa, permanece sem advogado.
“Ninguém quis pegar o caso,
por se tratar de um processo
cansativo e longo. Acredito que
a Justiça deva determinar a
ela um defensor público”.

As acusadas foram denun-
ciadas pela 15ª Promotoria do
Ministério Público no dia 28 de
agosto. Vanessa e Giulia res-
pondem por dois crimes de tor-

CASO MARIA CLARA

Justiça analisa pedido de insanidade mental de Vanessa
tura e dois de cárcere privado
- já que o processo inclui a ou-
tra filha de Vanessa - e homicí-
dio qualificado por motivo tor-
pe - alegando necessidade de
purificação da menina - e por
recurso que impossibilitou a
defesa da criança. As duas
também responderão por ocul-
tação de cadáver. Vanessa terá
ainda a acusação de abando-
no intelectual, porque tirou de
propósito Maria Clara da es-
cola. (Tatiane Bertolino)

Relembre o caso
Vanessa Aparecida Ramos do Nascimento e Giulia Albu-

querque estão presas desde 28 de julho deste ano, acusa-
das de matar a pequena Maria Clara Zortea, de seis anos,
filha de Vanessa.  Apenas a ossada da menina foi encontra-
da em uma mata, em Santa Tereza do Oeste, no dia 29 de

julho deste ano, depois de Vanessa confessar o crime.
A criança sofria maus-tratos havia meses e estava desapa-
recida desde março. Segundo o MP (Ministério Público), o
crime provavelmente ocorreu no dia 4 daquele mês e teria

seguindo um suposto ritual de purificação.
A mãe pediu transferência da menina da escola e o crime só foi
descoberto porque o pai e o avô da criança acionaram a polícia

depois que não tiveram mais acesso à menina. (TB)

TRAGÉDIA

Criança de três
anos morre
em acidente

no norte do PR
Uma criança de

apenas três anos
morreu vítima de um

acidente com caminhão
na manhã de ontem na

PR-323, em
Sertanópolis, a 37

quilômetros de
Londrina, no nor te do
Paraná. A família da

vítima é de Cascavel.
Segundo a Polícia

Rodoviária Estadual, o
acidente ocorreu por volta
das 8h50. O pai da garota,

Flávio Marks Milani, 24,
que conduzia a carreta
Scania, teria perdido o

controle do veículo perto
do KM 43 em um trecho
de curva. O caminhão,

carregado de mandioca, foi
para fora da pista, caiu em
uma ribanceira e bateu em

uma árvore.
A menina teve o corpo
ejetado para fora do
veículo. Quando os

socorristas chegaram,
nada puderam fazer, pois

Maria Eduarda Gomes
Marks Milani já estava
morta. De acordo com

informações colhidas no
local, a vítima estava
dormindo quando a

colisão ocorreu.
A mãe dela, que

também estava no
veículo, Francielli Daiane

Gomes, 24 anos,
precisou de atendimento
médico. A princípio, ela e
o marido usavam o cinto

de segurança. Eles
tiveram ferimentos

graves e foram
encaminhados para a

Santa Casa de Cambé, a
16 quilômetros de

Londrina. O corpo da
pequena Maria Eduarda

será trazido para ser
velado em Cascavel.

Advogado protocolou
pedido ontem, por
meio do Projudi

AÍLTON SANTOS
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ideia é promissora e os
dados recolhidos facilita-
riam a consulta, a análi-

se do perfil e o diagnóstico
preciso, tanto à imprensa
quanto à própria Seju (Secre-
taria de Estado de Justiça, Ci-
dadania e Direitos Humanos),
sobre o perfil dos presos no
Estado do Paraná, mas a falta
de dados e informações difi-
culta essas avaliações.

Desde o início de agosto
de 2014 funciona, no site da
Secretaria, o Mapa Carcerário,
no menu “Transparência na
Gestão Carcerária”. A tecnolo-
gia conta - ou deveria contar -
com informações que vão per-
mitir traçar o perfil dos presos
que estão nas cadeias públi-
cas, nas carceragens das de-
legacias e nas penitenciárias.
Contudo, na prática a coisa
ainda não funciona direitinho.

Isso porque em vários grá-
ficos disponibilizados se per-
cebe que boa parte das infor-
mações ainda não foi atualiza-
da ou não está registrada.

Um dos problemas está no
campo que mostra a naciona-
lidade dos presos. Somente
nas 11 unidades prisionais da
região de Cascavel que abriga-
vam, até ontem, 999 detentos,
407 simplesmente não exis-
tem nesse controle.

O ícone “distribuição de pre-
sos por tipo de crime” também
está confuso. Não há detalhes
sobre os delitos cometidos por
444 deles. Outros 248 teriam
cometido, segundo o relatório,
“crimes violentos” e 391 se
envolveram em “crimes sem vi-
olência”. Nada mais específico.

De cada 100 presos, de 94
não estão informadas as penas
a que foram condenados.

Vigia de posto de com-
bustível foi mais uma vez
vítima da criminalidade em
Cascavel, desta vez na ma-
drugada de ontem. Três ho-
mens armados e encapuza-
dos entraram no posto na
marginal da BR-277 e rende-
ram um profissional que tra-

SEM EDUCAÇÃO

Sete em cada
dez presos não
completaram

ensino fundamental
Mais de 70% dos presos

do Sistema Penal de
Cascavel não têm, sequer,

o ensino fundamental
completo. O número

consta no Mapa Carcerá-
rio da Seju (Secretaria de
estado de Justiça, Cidada-
nia e Direitos Humanos),
no item “Transparência
na Gestão Carcerária”.

Dos 805 detentos da PEC
(Penitenciária Estadual de

Cascavel) e na PIC (Peniten-
ciária Industrial de Casca-

vel), 557 estão nessa lista.
Outros 56 completaram o
ensino médio, sete têm

ensino superior incompleto
e quatro possuem diploma

de graduação.
Nessas duas penitenciári-

as, um de cada dois presos
têm menos de 30 anos de
idade. Dos encarcerados,

451 são presos provisórios
e 354 já foram condenados.

(Tatiane Bertolino)

balha no local. Ele foi amar-
rado com fita adesiva e tran-
cado no banheiro.

Um dos bandidos agrediu
o vigia com um chute nas
costas e teria ameaçado
matar o cão que faz rondas
com o profissional.

Os homens tentaram en-

trar no escritório por uma
janela, enquanto o vigia fi-
cou amarrado dentro do ba-
nheiro. Só que uma grade
na par te interna da janela
frustrou a ação.

Os assaltantes decidiram
então arrombar a porta princi-
pal da loja de conveniência e

BR-277

Vigia de posto é rendido e amarrado durante assalto

SISTEMA PENAL   PARTE DOS DADOS SOBRE PRESOS NÃO ESTÁ NO MAPA CARCERÁRIO

Análise de perfil esbarra
em falta de informações

foram até o escritório em bus-
ca de um suposto cofre. O alar-
me disparou e eles fugiram
sem levar nada. A ação durou
cerca de dez minutos. A Polí-
cia Militar vai analisar as ima-
gens das câmeras de seguran-
ça para tentar localizar os ban-
didos. (Tissiane Merlak)

A
DIVULGAÇÃO

 Faltam informações sobre tipo de

crime e pena da maioria dos detidos

JULGAMENTO
Será julgado hoje, no Fórum de Cascavel, Edson

Nemitz dos Santos. Ele é acusado de matar Vitor
Marcelino, em 27 de maio de 2001. A vítima, de acordo
com a 1ª Vara Criminal, foi morta a facadas e o réu
está solto. O julgamento se iniciará às 13h.

ATUALIZAÇÕES
Segundo a assessoria de

imprensa da secretaria, parte
dessas informações já era dis-
ponibilizada antes no site da
Seju. Só que agora, como o
mapa está mais abrangente,
faltam atualizações. O layout
mudou e a Central de Vagas
será atualizada diariamente,
para que seja possível identifi-

car quantas vagas e quantos
presos estão em cada unidade.

O Mapa Carcerário ainda
está em fase de adaptação e é
preciso analisar inúmeros da-
dos. Também é preciso que as
delegacias e que o Judiciário
repassem todos os dados para
atualizar e readequar o siste-
ma que, em breve, deve estar
completo. (Tatiane Bertolino)
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

6 1
8 1

1990
3 7

404

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

154Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Chegou ao fim na noite de
domingo a rebelião na carce-
ragem da 14ª SDP (Subdivisão
Policial) de Guarapuava. O lo-
cal abrigava 310 detentos
quando se iniciou o motim.

A confusão teve início às
10h do domingo, quando agen-
tes foram servir a marmita aos
encarcerados. Pelo menos 100
presos de uma das galerias
começaram a rebelião.

Durante a noite, depois de
os amotinados chegarem a um
acordo com membros da Justi-
ça, do Ministério Público e da
Polícia Civil, os rebelados libe-
raram os reféns. Os agentes ti-
veram apenas ferimentos leves,
apesar do abalo emocional.

Os detentos reclamam da
superlotação da carceragem
e da qualidade da comida ser-
vida. “Ainda à noite fizemos
nove transferências. A remo-
ção de detentos a outras uni-
dades foi a principal reivindi-
cação. Na realidade, a rebe-
lião nada mais foi que uma
tentativa de fuga frustrada,
que culminou em um motim”,
afirmou um agente, que pre-
feriu não se identificar.

A Polícia Militar não entrou
na cadeia, mas deu apoio e
garantiu a segurança do lado
de fora da unidade.

O Corpo de Bombeiros tam-
bém foi acionado, mas não
precisou agir. Nenhum preso
ficou ferido e a cadeia também
não ficou destruída. Apenas
uma porta, da galeria onde se
iniciou a confusão, foi retirada.
(Tatiane Bertolino)

EM GUARAPUAVA

Agentes são
liberados e

rebelião
chega ao fim

carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de
Cascavel foi alvo de ins-

peção na manhã de ontem
por parte da 10º Promotoria
do MP (Ministério Público) de
Cascavel. Isso porque os pre-
sos se rebelaram e não per-
mitiam a entrada de novos
detentos e nem mesmo dos
próprios advogados. Eles
queriam ser ouvidos.

“Eles reclamam da superlo-
tação. Hoje [ontem] havia 384
presos homens e 91 mulhe-
res, total de 476, sendo que
a capacidade é para 132. Os
detentos dizem que não há
mais chão para dormirem”,
afirmou o promotor Flávio de

BARRIL DE PÓLVORA   CADEIA ESTÁ COM O TRIPLO DE PRESOS QUE A CAPACIDADE

Promotor: “Sistema
chegou ao colapso”

Oliveira Santos. Isso significa
que, até ontem, a carceragem
abrigava 261% presos a mais
que a capacidade.

Devido à confusão, alguns pre-
sos que passavam por triagem
ficaram em um cubículo instala-
do na entrada da carceragem.

O problema é que a PEC
(Penitenciária Estadual de
Cascavel) era considerada o
“cano de escape” para o ca-
deião. Com a penitenciária
destruída por conta da rebe-
lião que ocorreu nos dias 24,
25 e 26 de agosto, por enquan-
to não há para onde levar os
detentos da carceragem.

“Em Cascavel, o sistema
penitenciário está em colap-

so. Existem dois pedidos de
interdição do cadeião feitos
pela Defensoria Pública. Um
deles tramita na VEP [Vara de
Execuções Penais] e o outro
na Vara da Fazenda Pública.
O problema é que, se interdi-
tar, não tem para onde levar
os detentos”, analisa.

A comida é outra reclama-
ção dos encarcerados. “Eles
disseram que a comida ou
vem estragada ou com chei-
ro ruim ou com objetos es-
tranhos. Falta atendimento
médico e jurídico”, disse o
promotor. Segundo ele, os
presos também se queixam
das goteiras na carceragem.
(Tatiane Bertolino)

Sob controle
De acordo com o promotor
Flávio de Oliveira Santos,
pelo menos por enquanto
os presos não cogitam a

possibilidade de uma
rebelião no cadeião. “Eles
estavam bem calmos e
centrados quanto às

reclamações. Mas nunca
se sabe, de uma faísca

pode sair uma rebelião”.
A reportagem

encaminhou, ainda pela
manhã, um pedido de

esclarecimentos à Sesp
(Secretaria de Segurança
Pública do Estado) para

saber quais providências
podem ser tomadas

quanto à superlotação.
 Porém, ontem era

feriado em Curitiba e as
questões não foram
respondidas. (TB)

PÓS-REBELIÃO

Padrasto de
Rafaela é

transferido
Acusado de matar a

pequena Rafaela Trates
em 2013, Gilmar de Lima
foi transferido na manhã
de ontem para o Comple-

xo Médico Penal de
Curitiba. Condenado a 36
anos de prisão em julho
deste ano, o padrasto da
vítima estava detido na

PEC (Penitenciária Estadu-
al de Cascavel).
Gilmar estava na

galeria do seguro e foi
feito refém durante a

rebelião da penitenciária
nos dias 24, 25 e 26 de
agosto. Ele foi levado ao

HU (Hospital Universitário)
de Cascavel gravemente
ferido e recebeu alta no

último dia 3. Ainda com o
pé enfaixado, Gilmar foi

transferido a
Curitiba até se recupe-

rar das lesões.
 A ambulância do

Depen (Departamento de
Execução Penal) foi

escoltada pela Polícia
Militar. (TB)

Duas abordagens feitas por
policiais rodoviários federais do
posto de fiscalização de Céu
Azul resultaram na apreensão
de drogas e cigarros contraban-
deados do Paraguai na BR-277.
Em um ônibus que fazia a linha
Foz do Iguaçu-São Paulo, abor-
dado no domingo, os policiais
encontraram com um casal
5,14 quilos de crack, além de
mil comprimidos de ecstasy.

Aos policiais eles disseram que
pegaram o entorpecente de um
homem na rodoviária de Foz do
Iguaçu e o levariam até o terminal
da Barra Funda, em São Paulo. O
casal foi preso em flagrante.

Já na manhã de ontem, por
volta das 5h, os policiais abor-
daram um caminhão Ford Car-
go carregado com cigarros e na
cabine encontraram um radio-
comunicador. O motorista, de
24 anos, disse que pretendia
ir até Riviera, no Uruguai. Se-
gundo a PRF, o caminhão pos-
sui registro de furto em Novo
Hamburgo, em junho deste
ano. O condutor também foi
preso. (Tissiane Merlak)

Investigação
O Instituto de Criminalística
inspecionou a carceragem e

um inquérito civil já foi
aberto para apurar a

responsabilidade de cada
detento na rebelião. A

intenção é identificar os
crimes imputados a cada

preso, que podem ser
cárcere privado pelo

sequestro dos agentes,
dano ao patrimônio ou
apenas participação de

motim. (TB)

NA BR-277

PRF de Céu Azul apreende drogas e cigarros

 Caminhão estava carregado com

cigarros contrabandeados

 PRF FOZ

A

Casa arrombada
Uma casa na Rua Fagundes Varella, Bairro Coqueiral,
em Cascavel, foi arrombada na tarde de ontem. Do
local foram levados um televisor, uma câmera
digital, um cofre de moedas e outros aparelhos
eletrônicos. A Polícia Civil investiga o caso.

Veículo apreendido
Um Gol foi recolhido ao pátio do 6º BPM
(Batalhão da Polícia Militar) na tarde de ontem.
Ele foi apreendido na Rua Europa, Bairro
Periollo, em Cascavel, porque o motorista não
tinha carteira de habilitação.
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AVISO DE
COMPARECIMENTO

Sra. Aline Aparecida Pereira
Campos, favor comparecer
à KAEFER AGRO INDUSTRI-
AL LTDA , no prazo de 48
horas para assuntos de

seu interesse. Est. Casca-
vel para Cafelândia S/N –
KM 08 - Zona Rural – Fone

(45) 3218-5574.

CANOAGEM   CASCAVELENSES VOLTAM PARA CASA COM MEDALHAS DO PAN-AMERICANO DO MÉXICO

ESCOLARES DA
JUVENTUDE

Cascavelenses
são destaques
em Londrina
A movimentação de atletas
no aeroporto de Londrina

chegou ao auge ontem durante
a etapa de 12 a 14 anos dos
Jogos Escolares da Juventude
2014. Os atletas que competi-
ram pelas modalidades indivi-
duais embarcaram de volta

para casa, enquanto os compe-
tidores das modalidades

coletivas chegaram à cidade.
O saldo de 11 recordes

quebrados na natação au-
mentou o peso das malas

dos representantes parana-
enses na competição nacio-

nal. Uma dessas novas
marcas teve a participação da

cascavelense Laura Paludo
(Colégio COC), que foi ouro e
recordista no revezamento

4x50m medley com a equipe
do Paraná, que contou ainda
com Fernanda Goeij, Luiza

Goeij e Rafaela Raurich, todas
do Colégio Dom Bosco.

Outro cascavelense
destaque nacional foi Tho-

mas Júlio Sakata, do Colégio
Marista. Ao lado do maringa-
ense Gustavo Miura (Colégio

Gastão Vidigal), ele foi
medalha de prata nas duplas

do tênis de mesa.
A partir desta terça-feira,

dia 9, começam as disputas
das modalidades coletivas.

Até o próximo sábado, dia 13,
basquetebol, futsal, handebol
e voleibol terão definidos os

campeões nacionais.

s canoístas cascavelen-
ses Ana Paula Vergutz, Ro-
berto Maehler e Vagner

Júnior Souta novamente prova-
ram que estão dentre os melho-
res do continente ao retornarem
para casa com cinco medalhas
do Campeonato Pan-Americano
de Canoagem Velocidade e Pa-
racanoagem 2014, realizado de
quinta a domingo no México.

As conquistas ajudaram a
seleção brasileira a fechar a
competição como a segunda
melhor na classificação geral
com 16 medalhas, sendo
oito de ouro, cinco de prata
e três de bronze. A delegação
de Cuba foi campeã geral
com uma medalha de ouro a
mais que o Brasil, mas com
15 no total (nove ouros, três
pratas e três bronzes). Na
terceira colocação termina-
ram os mexicanos, com três
ouros, duas pratas e cinco
bronzes. No total, participa-
ram canoístas de 18 países.

Além das medalhas, os
cascavelenses ajudaram na

Com a bagagem mais pesada

AVISO DE
 COMPARECIMENTO

Sr. Daniel Obadowski, fa-
vor comparecer à Globoaves
São Paulo Agroavícola Ltda,
no prazo de 48 horas para
assuntos de seu interesse.
Rod. Br 467, km  03, s/nº -
Bairro: Jardim Alvorada - Fone
(45) 3218-2000.

obtenção de vagas para o
Brasil no Pan-Americano do
Canadá 2015, classificatório
para as Olimpíadas do Rio
2016. Maehler e Souta, inclu-
sive, ajudaram na conquista
das sete vagas possíveis
para a competição, que será
em Toronto. Para preencher
essas vagas, é provável que
a Confederação Brasileira de
Canoagem realize uma sele-
tiva no ano que vem.

No feminino, Ana Paula
Vergutz também classificou o
País para o Pan do Canadá.
Ela, inclusive, foi a represen-
tante de Cascavel que faturou
mais medalhas no México,
com um ouro no K1-5000m,
uma prata no K4-1000m (com
Bruna Gama, Ariela Pinto e
Cinara Camargo) e um bronze
no K1-500m. Já Vagner Souta
foi prata no K1-500m e Rober-
to Maehler foi bronze no K2-
500m, com Celso Dias.

No México, a canoagem cas-
cavelense esteve nas finais
das principais provas. No K2-

1000, Maehler e Dias termina-
ram com a quarta colocação.
Já o K4-1000m do Brasil foi
quinto colocado, com Maehler,
Souta, Dias e Edson Freitas.

Celso Dias e Roberto
Maehler terminara
em terceiro
no K2-500m

O

A derrota por 2 a 0 para o Batel, sábado, no Ninho da
Cobra, encerrou precocemente as chances de o FCC
(Futebol Clube Cascavel) avançar à segunda fase do
Campeonato Paranaense Sub-17. Com o resultado do
jogo válido pela segunda rodada do returno, a equi-
pe guarapuavana confirmou sua classificação. Já o
time cascavelense fica pelo caminho com uma roda-
da para o fim da primeira fase. O FCC soma quatro
pontos no acumulado de três derrotas, um empate e
uma vitória, além de um saldo negativo de cinco gols.
O próximo compromisso da equipe será dia 20, fora
de casa, contra o Prudentópolis.

LORENA MANARIN

O presidente do Automóvel Clube,
Juraci Massoni e o vice, Jorge
Myasava, apresentam ao
prefeito Edgar Bueno os troféus de
ouro, prata e bronze confeccionados
para a 28ª Cascavel de Ouro, que será
realizada dia 23 de novembro, no
Autódromo Zilmar Beux de Cascavel.
A prova faz parte da história dos
principais pilotos da cidade e da
região, além de ter sido vencida por
personalidades nacionais,
como Nelson Piquet.
A expectativa é de reunir 40 carros e
de 80 a 100 pilotos nesta edição. O
Regulamento a ser seguido é do
Marcas 1.6 Brasileiro.

DIVULGAÇÃO

RE
PR

OD
UÇ

ÃO

ESPANHA GOLEIA NO PRIMEIRO TESTE PARA A EUROCOPA
O futebol espanhol deu início ontem ao novo ciclo de olho na Copa do Mundo de
2018, na Rússia. Após ser derrotada pela França, por 1 a 0, em amistoso,
semana passada, a equipe do técnico Vicente Del Bosque abriu as eliminatórias
para a Euro com goleada por 5 a 1 sobre a Macedônia, em Valência.

E F E
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JOGOS UNIVERSITÁRIOS   NATAÇÃO CASCAVELENSE É DESTAQUE COM OUROS E RECORDES ESTADUAIS EM CIANORTE

Mais recordes
Outros dois cascavelenses escreveram o nome na
história dos Jogos Universitários em Cianorte. Pelo

naipe feminino, Keila Priscila dos Santos, acadêmica
da Unioeste conquistou três medalhas de ouro e uma

de prata, com direito a novo recorde nos 400m
medley. Os outros títulos foram nos 100m borboleta
e no 200m borboleta. Já o vice-campeonato foi nos

200m medley. No masculino, o destaque foi Matheus
Formighieri, da FAG. Ele estabeleceu novo recorde nos

1500m nado livre e nos 400m medley, além de
 ter faturado as medalhas de bronze nos

revezamentos 4x100m, 4x200m e 4x100m medley,
todos ao lado de Patrick Humberto Piva, Augusto

Gerhar t Folmann e Liniker Mauro Barbosa, todos da
FAG, que ainda teve o bronze de Patrick Humberto

Piva nos 200m peito e terminou com a terceira
colocação geral na natação universitária do Paraná.
Já a Unioeste/Cascavel ficou em quinto lugar geral
com as conquistas de Leonardo Borges de Souza
(prata nos 200m borboleta e bronze nos 400m

medley e nos 100m borboleta), Lucas Alves (bronze
nos 200m medley e nos 400m livre) e Bruno Dias

Moreira (bronze nos 800m livre).

ianorte sediou um dos
grandes momentos na
história da natação pa-

ranaense durante a realização
das provas da modalidade na
54ª edição dos Jups (Jogos
Universitários do Paraná). Das
40 provas disputas 25 tiveram
quebra de recorde. O elevado
nível técnico imprimido é um
claro sinal do surgimento de
nomes promissores para a
modalidade no Brasil. Nomes
como a da estreante Ana Ca-
rolina Lucietto, 17 anos, que
conquistou quatro ouros e que-
brou os quatros recordes nas
provas que disputou. Ela,
que desde os 12 anos
é destaque da natação
cascavelense, confir-
mou outra vez que
segue como pro-
messa da nata-
ção nacional.

Acompanha-
da dos pais, Lo-
rena e Moacir,
a cascavelen-
se Ana Caroli-
na, acadêmi-
ca de arqui-
tetura e urba-
nismo da
Unipar, não
esconde a ale-
gria com as meda-
lhas e os recordes
quebrados. Ao mesmo tempo
preserva a humildade típica de
grandes campeões. O amor
pela natação começou cedo e
os Jogos Escolares do Paraná
foram porta de entrada para a

Cobras d’Água

profissionalização que se se-
gue. Afinal, estrear com quatro
recordes em quatros provas
disputadas não é para muitos,
é preciso ter o dom.

“Nado desde que eu ti-
nha três anos de idade e
passei a competir com sete
anos”, conta a estreante
em Jups. “Iniciei nos Jogos
Escolares do Paraná e par-
ticipei de todas as edições
que pude, aprendi muito
com isso”, acrescenta.
“Sempre tive expectativa de
par ticipar dos Jogos Univer-
sitários, é uma competição
for te com nadadores expe-
rientes”, destaca. “Agora

espero conseguir medalhas
para o Paraná na etapa na-
cional, se eu conseguir uma
medalha ao menos por lá já
ficarei muito feliz”, finaliza.

O primeiro recorde univer-
sitário paranaense quebrado
por de Ana Carolina foi na pro-
va dos 100m costas com o
tempo de 1m09s49 ela supe-
rou a marca anterior de
1m16s37 que pertencia a Isa-
bela Facci, da Universidade
Estadual de Maringá. Na se-
quência estabeleceu os no-
vos recordes nos 400m livre
(com 4m44s62), nos 200m
costas (2m30s76) e nos
800m livre (9m38s59).

C
 LEILA NUNES

Ana Carolina Lucietto
venceu e estabeleceu
novos recordes nas
quatro provas que
disputou

MAIS MODALIDADES
Outras modalidades já encerradas na 54ª edição
dos Jogos Universitários do Paraná também
tiveram cascavelenses como destaques. No

atletismo, Jaqueline de Souza Cardoso (FAG) foi
ouro no arremesso peso 4 kg, enquanto Wellington
Davi Wiesenhwter (FAG) foi ouro nos 400m rasos,

prova na qual Nicolas de Liz Alves (Unioeste)
terminou em terceiro. No basquete feminino, a

equipe da Unioeste ficou com a medalha de bronze.
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Válido somente para o Município de Cascavel

permanência na Série A
do Campeonato Brasilei-
ro com as punições de

Portuguesa e Flamengo pelo
STJD (Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva) pode estar pre-
judicando o Fluminense em re-
lação às arbitragens desta edi-
ção da competição. É a opinião
do vice-presidente de futebol do
Tricolor, Mário Bittencourt.

O dirigente lembrou as crí-
ticas sofridas pelo Fluminen-
se do julgamento que tirou
pontos de Portuguesa e Fla-
mengo pelas escalações irre-

gulares de Héverton e André
Santos, respectivamente, na
última rodada do Campeona-
to Brasileiro de 2013. Para
ele, os árbitros podem estar
sendo influenciados por isso.

“Esse ano estão errando
mais. Talvez seja algo incons-
ciente pelo que aconteceu no
fim do ano passado, com medo
de beneficiar o Fluminense,
isso talvez atrapalhe. Mas não
de algo intencional. No domin-
go a arbitragem controlou bem
o jogo, mas não deu um pênal-
ti claro a nosso favor no Wag-

ner [no empate por 3 a 3 com
o Cruzeiro]. No jogo com o Co-
rinthians [empate por 1 a 1],
teve um gol anulado absurdo,
poderíamos estar mais perto

FUTEBOL   DIRIGENTE DIZ QUE ARBITRAGEM O PREJUDICA “INCONSCIENTEMENTE” POR TAPETÃO EM 2013

Retaliação contra o Flu?

O São Paulo vive uma crise
financeira que levou o clube a
atrasar pagamentos a seus jo-
gadores, demitir uma parte de
seus funcionários e diminuir
salários. A “política de austeri-
dade”, como foi batizado enxu-
gamento de gastos, foi anunci-
ada e posta em prática desde
os primeiros dias da gestão do
presidente Carlos Miguel Aidar.

Ela é sentida em todos os
departamentos do clube. A
ideia é cortar 20% dos gastos
de cada setor. Ainda há o atra-
so no repasse dos direitos de
imagem de vários jogadores do
elenco. Boa parte do time está
com três meses atrasados.
Alguns atletas receberam um
pagamento na última sexta-fei-
ra, mas ainda estão com dois
meses não quitados.

Os direitos de imagem são

FLAMENGO

Luxa escala
Eduardo da Silva
para partida
contra Goiás

O Flamengo deve ter Eduar-
do da Silva entre os titulares no
duelo contra o Goiás, nesta
quarta-feira, às 22h, na Arena
Pantanal, pelo Campeonato Bra-
sileiro. Depois da derrota por 1
a 0 para o Grêmio, o elenco se
reapresentou e realizou treina-
mento na manhã de ontem.

O técnico Vanderlei Luxem-
burgo conversou com o prová-
vel time titular no CT Ninho do
Urubu, em Vargem Grande,
zona oeste do Rio de Janeiro.
Eduardo da Silva recebeu
atenção especial do coman-
dante para formar o setor
ofensivo com Alecsandro.

No meio de campo, a dúvi-
da fica por conta do volante
Cáceres, que estava com a se-
leção do Paraguai e ainda não
sabe se terá condições de atu-
ar frente ao Esmeraldino. Ele
chega ao Rio de Janeiro apenas
na manhã desta terça-feira.

 DIVULGAÇÃO

 O zagueiro Juan (foto) não deve voltar ao time do Inter para o jogo contra
o Vitória, quarta-feira, no Barradão. O defensor trabalhou separado dos
demais jogadores do time colorado na tarde desta segunda-feira. Outra
baixa será o volante Willians, que desfalca o time por conta de uma lesão
no pé direito. O clube divulgou um boletim médico na tarde desta segun-
da. Willians apresentou uma contusão no pé direito. Além disso, Welling-
ton Silva, que segue fora, irá iniciar treinamentos físicos na quinta-feira.
Luque e Claudio Winck também seguem de fora.
Juan está fora desde o duelo com Atlético-MG. O zagueiro de 35 anos
apresenta dores no joelho esquerdo.

uma forma de pagamento que
os clubes brasileiros encontra-
ram para remunerar seus fun-
cionários e driblar os encargos
trabalhistas implicados nos
salários em carteira.

O clube nega que esteja em
débito com os atletas, mas
informa que alguns vencimen-
tos não foram cumpridos rigo-
rosamente em virtude de pro-
cessos burocráticos, como
demora na entrega de notas
das empresas. Os direitos de
imagem têm de ser pagos,
necessariamente, a firmas
abertas pelos jogadores.

“O direito de imagem não
está atrasado. O que aconte-
ce é que em algumas receitas,
existe um desencaixe na entra-
da, isso dá uma diferença” dis-
se o diretor financeiro do São
Paulo, Osvaldo Vieira.

do líder”, disse Mário Bitten-
court, que, coincidentemente,
participou do julgamento no
STJD defendendo os interes-
ses do Fluminense.

Lesionado
O zagueiro Paulo Miran-

da teve lesão muscular
confirmada na coxa esquer-
da e ficará ao menos 20
dias afastado da equipe do
São Paulo. Agora, há
poucas opções para a
vaga. Sem Douglas e Paulo
Miranda, a opção do
técnico Muricy Ramalho
deverá ser o jovem Auro, de
18 anos, que até pouco
tempo jogava como meio-
campista, ofensivo, e não
como lateral. O jogador já
foi utilizado durante a
partida contra o Sport,
domingo, no Morumbi, ao
substituir o lesionado
Paulo Miranda.

 Alex
Depois de sofrer uma lesão no jogo da última quarta-feira,
no jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, o meia do
Coritiba, Alex, ficou três dias sem sequer sentir movimen-
tos na perna direita. Foi o que contou o próprio jogador,

depois de realizar fisioterapia e ficar cinco dias se recupe-
rando. “Hoje estou um pouco mais tranquilo. Após o jogo
foi bem difícil e fiquei bem preocupado. Mas, passados

cinco dias, estou um pouco mais tranquilo. Satisfeito com
a evolução. Mas realmente, as primeiras 72 horas ali

foram horas de bastante apreensão. Mesmo os exames
não tendo mostrado nada na coluna, eu tinha dificuldade e
limitação no movimento da perna direita. E isso me preo-

cupava bastante”, contou o atleta.

A

Eduardo da Silva reforça o setor ofensivo

DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO

Clube atrasa pagamentos de atletas
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30oC 31oC15oC 32oC30oC

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

16oC 16oC

FOZ DO IGUAÇU

18oC

LONDRINA

31oC15oC 32oC16oC

CURITIBA

24oC14oC 28oC13oC
Céu com
muitas
nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

Nublado

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

   TERÇA         QUARTA

NOVA
24/09 - 03h13

CRESCENTE
01/10 - 16h32

MINGUANTE
15/09 - 23h04

Parcialmente
nublado com
chuva

Sol CHEIA
08/09 - 22h38

  AMISTOSOS
7h20 Japão x Venezuela
20h Chile x Haiti
21h Bolívia x México
22h Brasil x Equador

   SÉRIE B
17h Ponte Preta x Atlético-GO
17h Boa Esporte x ABC
19h30 Vila Nova-GO x Náutico
19h30 Vasco x Luverdense
19h30 Santa Cruz x Portuguesa
19h30 Ceará x América-MG
19h30 Bragantino x Avaí
19h30 América-RN x Oeste
19h30 Sampaio Correa x Icasa

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
13h Cazaquistão x Letônia
13h Azerbaijão x Bulgária
15h45 Croácia x Malta
15h45 Islândia x Turquia
15h45 Andorra x País de Gales
15h45 Rep. Tcheca x Holanda
15h45 Bósnia x Chipre
15h45 Noruega x Itália

uatro dias depois de ter
vencido a Colômbia por 1
a 0 em partida amistosa

disputada em Miami, a sele-
ção brasileira volta a campo
nesta terça-feira para novo tes-
te amigável em solo estaduni-
dense, desta vez contra o
Equador, às 22h (de Brasília),
no Estádio MetLife, em East
Rutherford, Nova Jersey.

Para este confronto, o se-
gundo desde o retorno do téc-
nico Dunga, o time do Brasil
terá mudanças em relação ao
jogo de sexta-feira. O zagueiro
David Luiz e o lateral-direito
Maicon são ausências certas.
Enquanto o primeiro lesionou
o joelho esquerdo contra os
colombianos, o outro foi corta-
do da delegação por indiscipli-
na – teria se reapresentado
com 12 horas de atraso.

Com mudanças

A Fórmula 1 pode mudar
racialmente para a próxima
temporada. De acordo com o
que publicou em uma rede
social, Adam Parr, ex-presiden-
te da Williams. Apenas oito
equipes disputarão o campe-
onato de 2015 e várias delas
colocarão três carros no grid.

“Este é o último ano da F1
como conhecemos. Em 2015,
oito equipes vão disputar o cam-
peonato, com vários times inscre-
vendo três carros”, escreveu Parr.

Há muito tempo, a Fórmula 1
não permite que as equipes co-

loquem mais de dois carros no
grid em cada evento, o que ten-
de a gerar isonomia na disputa
do Mundial de Construtores.

Se somente oito equipes
participarem da temporada
2015, significaria que três es-
cuderias deixarão a categoria,
reduzindo para 16 o número de
carros no grid. Caterham, Lotus
e Sauber são as equipes que
sofrem com claros problemas
financeiros durante o ano, e
poderiam sair da Fórmula 1.
Além delas, a Marussia convi-
ve com situação econômica

 Basquete
Após a convincente vitória da seleção brasileira sobre a

Argentina, por 85 a 65, nas oitavas de final do Mundial de
Basquete Masculino da Espanha, o Brasil voltará à quadra
amanhã, às 13h (de Brasília), para novo confronto com a

Sérvia, mas desta vez com a vaga para a semifinal em jogo.
Na fase classificatória, brasileiros e sérvios estavam no

Grupo A e o confronto terminou com vitória dos comandados
de Rubén Magnano por 81 a 73. A seleção, inclusive, só
perdeu para a Espanha na primeira fase. E caso vença

amanhã poderá reencontrar os espanhóis, que medirão
forças com a França nas quartas. Do outro lado do chavea-
mento, os semifinalistas serão conhecidos hoje e sairão

dos duelos Lituânia x Turquia e Eslovênia x Estados Unidos.

SELEÇÃO BRASILEIRA   NO AMISTOSO DE HOJE MARQUINHOS E DANILO DEVEM ATUAR
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 Seleção realiza a preparação
para o jogo da noite de hoje

FÓRMULA 1

Categoria em 2015 terá apenas oito equipes

Eurocopa
A Copa do Mundo aca-

bou há menos de dois
meses, mas algumas das
principais seleções do
planeta, incluindo a campeã
mundial, já voltam a campo
nesta semana para a
disputa de uma competição
oficial. Cinquenta e três
equipes participaram das
Eliminatórias da Eurocopa,
cuja fase final será realizada
na França, em 2016. Desta
semana até o dia 17 de
novembro de 2015, nove
grupos disputam a fase de
classificação para a Euro
2016. Oito grupos de seis
seleções cada e uma chave
com cindo equipes jogarão
em turno e returno. Os dois
primeiros de cada grupo e o
melhor terceiro colocado
geral se classificarão
diretamente para a Euro
2016. Os demais terceiros
colocados disputarão mata-
matas que definirão as
últimas quatro seleções
que estarão na Eurocopa,
que pela primeira vez na
história terá 24 times.

Com isso, Marquinhos, com-
panheiro de David Luiz no Pa-
ris Saint-Germain e Danilo, do
Porto, assumem naturalmente
as respectivas vagas. A comis-
são técnica brasileira ainda
convocou às pressas o lateral
Fabinho, atleta do Mônaco que
estava à serviço da seleção

Sub-21 nos Emirados Árabes
Unidos, e deverá ser opção no
banco de reservas, hoje.

No último treino antes de
enfrentar o Equador, a seleção
foi formada com Jefferson;
Danilo, Miranda, Marquinhos
e Filipe Luís; Luiz Gustavo,
Ramires, Oscar e William; Di-

ego Tardelli e Neymar.
Durante o jogo, é provável que

o quinteto formado pelo goleiro
Rafael, pelo zagueiro Gil, pelo
lateral Marcelo e pelo meia-ata-
cante Ricardo Goulart entre em
campo, pois eles foram os úni-
cos a não atuarem contra a Co-
lômbia semana passada.

desfavorável, mas deve se man-
ter graças à premiação pelos
pontos conquistados por Jules
Bianchi no GP de Mônaco.

A ideia de liberar três car-
ros por equipe é defendida nos
últimos anos por alguns diri-
gentes, tendo Luca di Monteze-
molo, da Ferrari, como o princi-
pal defensor da ideia. As equi-
pes menores, no entanto, se
mostram contrárias à ideia por
entenderem que perderão es-
paço para as principais forças
da categoria, que são os times
com maiores orçamentos.

A seleção uruguaia poderá
contar com Luis Suárez para a
disputa de dois amistosos em
outubro. A federação local con-
sultou a Fifa e a entidade deu o
sinal verde para a liberação do
atacante, suspenso pela mordi-
da dada no italiano Giorgio Chi-
ellini na Copa do Mundo.

O Uruguai tem dois amis-
tosos programados para ou-
tubro, ambos na Ásia. No dia
10, a Celeste encara a Arábia
Saudita. Três dias depois, a
equipe enfrenta Omã. Como a
suspensão de Suárez vale
apenas para jogos oficiais, o
atacante tem condi-
ções de participar des-
tas duas partidas.

Para a Federação
Uruguaia, a confir-
mação da liberação
de Suárez traz dois
benefícios. Além
do reforço de um
de seus jogadores
mais importantes,
a seleção pode pe-
dir um valor mais
alto no cachê para

estes dois jogos.
Inicialmente, Suárez foi

afastado de qualquer ativida-
de relacionada ao futebol du-
rante os quatro meses de sus-
pensão. Após o Tribunal Arbi-
tral do Esporte analisar o caso
o jogador foi liberado para par-
ticipar dos treinos e ser apre-
sentado no Barcelona.

URUGUAI

Seleção recebe aval da Fifa
para convocar Suárez

Suárez deve
participar de dois
amistosos em
outubro
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