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Vereador recua e 
mantém mandato

Frio intenso
Para quem estava 
feliz com o veranico e 
achava que o frio havia 
se despedido de vez, 
a manhã de ontem 
foi surpreendente. Os 
termômetros registraram 
4oC e a sensação térmica 
foi de 0oC, com direito a 
formação de geada em 
determinados pontos. 
Hoje a manhã promete 
ser gelada mais uma 
vez, para aumentar a 
preocupação no campo. 
A boa notícia é que a 
fina camada de gelo está 
descartada. Pág. 08

Parcela do 13o injeta 
R$ 27 mi na economia
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CASCAVEL COMEÇAM A RECEBER DIA 25

Em meio a uma das piores crises vividas pelo comércio nos últimos anos, os lojistas estão otimistas com o 
que deve ser injetado na economia em pouco mais de uma semana. A primeira parcela do 13º salário para 56 
mil aposentados e pensionistas cascavelenses será paga a partir do dia 25 de agosto e soma R$ 27 milhões. 

Mas parte dos beneficiários prefere segurar o dinheiro, fazer uma poupança ou quitar dívidas. Pág. 07

AÍLTON SANTOS

ABORTO ESPONTÂNEO

MÃE 
DENUNCIA

ATENDIMENTO 
DO SAMU

Pág. 08

Rumo ao 
Festival 

de Dança
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Acidente entre carro e 
moto deixa um ferido grave
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AÍLTON SANTOS

CARGOS COMISSIONADOS

Prefeitura nega 
irregularidades 
em contratações
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CRIANÇA PERDIDA CMDCA VAI INVESTIGAR DEMORA EM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR Pág. 14

INSCRIÇÕES ABERTASTITO MUFFATO
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AO LEITOR

OPINIÃO

falecimentos

Supersimples
As novidades com a
sanção do novo
SuperSimples estiveram
na pauta do encontro
empresarial da Acic da
noite de ontem. O
assunto foi apresentado
pelo contabilista
Cláudio Brunetto. Uma
das novidades é a
inclusão de 142 novas
categorias no sistema
simplificado.
 
Peiex
Outro assunto da pauta
da reunião empresarial
da Acic foi o Peiex,
programa com foco em
importações e
exportações. As
informações foram
repassadas pelo
monitor do programa,
Gilnei Saurin.

Eventos
gastronômicos
 O Núcleo Multissetorial
da Região Norte
promoverá um evento
gastronômico neste
domingo. Será um
almoço à base de Porco
à paraguaia. Os
convites estão à venda

pelo valor de R$ 20
por pessoa. O prato
será servido a partir
das 11h30, no salão
da igreja católica.
 
Porco no tacho
A comunidade de Rio
do Salto, por sua vez,
prepara-se para realizar
mais uma edição do
jantar Porco no Tacho.
Ele será desenvolvido
no dia 23 de agosto, a
partir das 20h, no
salão da igreja
católica. Mais
informações com o
consultor de núcleos
Franchesco Martins
pelo telefone 3321-
1440.

As constantes modificações das rela-
ções sociais resultaram no nascimento de
novas relações de trabalho, dentre elas,
o fenômeno da terceirização. Em suma,
trata-se da possibilidade de transferência
para terceiros de serviços que, inicialmen-
te, seriam executados na própria empre-
sa. Na seara trabalhista, o assunto é alvo
de reflexões e discussões, sobretudo
acerca da necessidade de regulamenta-
ção do fenômeno, visto que não há nor-
ma específica sobre a questão.

Atualmente, as diretrizes sobre a ter-
ceirização trabalhista são trazidas pela ju-
risprudência, principalmente na Súmula
331 do C. Tribunal Superior do Trabalho
que, muito embora sem efeito vinculante,
é largamente utilizada como parâmetro
nas decisões judiciais.

Assim dispõe a citada Súmula:
Contrato De Prestação De Serviços.

Legalidade (nova redação do item IV e
inseridos os itens V e VI à redação) –
Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27,
30 e 31.05.2011

A contratação de trabalhadores por em-
presa interposta é ilegal, formando-se o vín-
culo diretamente com o tomador dos ser-
viços, salvo no caso de trabalho temporá-
rio (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).

A contratação irregular de trabalhador,

Aspectos atuais na terceirização de mão de obra
* Camila Franco é consultora; Email: contato@ragazzi.adv.br

mediante empresa interposta, não gera
vínculo de emprego com os órgãos da Ad-
ministração Pública direta, indireta ou fun-
dacional (art. 37, II, da CF/1988).

Não forma vínculo de emprego com
o tomador a contratação de serviços
de v ig i lânc ia  (Le i  nº  7 .102,  de
20.06.1983) e de conservação e lim-
peza, bem como a de serviços espe-
cializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que inexistente a pes-
soalidade e a subordinação direta.

O inadimplemento das obrigações tra-
balhistas, por parte do empregador, impli-
ca a responsabilidade subsidiária do toma-
dor dos serviços quanto àquelas obriga-
ções, desde que haja participado da rela-
ção processual e conste também do título
executivo judicial.

Os entes integrantes da Administração
Pública direta e indireta respondem subsi-
diariamente, nas mesmas condições do
item IV, caso evidenciada a sua conduta
culposa no cumprimento das obrigações
da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especial-
mente na fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais e legais da pres-
tadora de serviço como empregadora. A
aludida responsabilidade não decorre de
mero inadimplemento das obrigações tra-
balhistas assumidas pela empresa regu-

larmente contratada.
A responsabilidade subsidiária do toma-

dor de serviços abrange todas as verbas
decorrentes da condenação referentes ao
período da prestação laboral.

Nota-se que a jurisprudência prevê a
possibilidade de terceirização de serviços
inerentes à atividade-meio do tomador. Con-
tudo, não define o conceito de atividade-
meio e atividade-fim.

Existe em trâmite desde 2004, um Pro-
jeto de Lei que dispõe sobre o contrato
de prestação de serviço a terceiros e as
relações de trabalho dele decorrentes, de
autoria do Deputado Federal Sandro Ma-
bel. O projeto divide a opinião de juristas
e dos próprios Ministros do Tribunal Su-
perior do Trabalho visto que existe uma
legítima preocupação sobre a precariza-
ção das relações de trabalho.

Enquanto o projeto de Lei não for vo-
tado, o Supremo Tribunal Federal enfren-
tará a questão através de julgamento de
Recurso Extraordinário com Agravo
713211, que discute condenação sobre a
proibição de contratação de terceiros
para trabalhar na produção de eucalipto
para extração de celulose. Nesse contex-
to, poderá sobrevir o conceito objetivo
acerca do que deve ser considerada ati-
vidade-meio e atividade-fim.

Nesta edição você acompa-
nha a expectativa do comércio
com o pagamento da primeira
parcela do 13º Salário para apo-
sentados e pensionistas.

O recurso será liberado a
partir do dia 25 e vai injetar R$
27 milhões na economia local.

No esporte, falta pouco para
a etapa cascavelense da Stock
Car e este fim de semana a cida-
de também será sede da etapa
do Paranaense de handebol.

No setor de segurança, o

Dinheiro à vista
caso da menina de 4 anos encon-
trada sozinha na rua. Ela havia
saído em busca da mãe e acabou
se perdendo. Conselho Tutelar
demorou mais de duas horas para
atender a ocorrência.

Ontem foi dia decisivo para as
questões sobre as vagas nos centros
municipais de educação infantil.

Hoje muitos cascavelenses
vão contar com um incremento na
conta bancária. Será a liberação
de mais um lote da restituição
do Imposto de Renda.

O Conselho Municipal de Meio
Ambiente conseguiu enfim uma
sede própria. O imóvel será alu-
gado e em breve o Comam vai
mudar para a nova estrutura.

Muitas mulheres que têm
planos de saúde estão recla-
mando da demora para agendar
uma consulta com ginecologis-
ta. Por outro lado, os atendimen-
tos têm sido mais céleres pelo
Sistema Único de Saúde, já que
todas as Unidades Básicas têm
estes profissionais.

“Pode ser que a explora-
ção seja extremamente

benéfica”
O presidente da
Compagás, Luciano
Pizzatto, sobre o gás de xisto.

LORENA MANARIN

 Até o fechamento
deste caderno não
houve registro de
óbitos na Acesc
em Cascavel.

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Acumulo de função
Vânia Moreira de
Camargo
Muetzemberger,
diretora do
Departamento de
Educação, vai
acumular
interinamente as
diretorias dos
Departamentos de
Administrativo e
Financeiro da Cettrans
(Companhia de
Engenharia de
Transporte e Trânsito).
A portaria foi publicada
ontem e também traz a
exoneração do ex-
presidente da
companhia,
Paulo Gorski.

Mudanças
Gorski deixou a
Cettrans para se dedicar
à campanha eleitoral e
na presidência da
Cettrans está sendo
substituído
interinamente pela
servidora de carreira
Jocemara Amarante.

Voto em trânsito I
Termina na próxima
quinta-feira o prazo
para o eleitor que
estará ausente de seu
domicílio eleitoral no
primeiro ou no
segundo turno das

CPI da Asservel I
Se depender da posição da Comissão
de Trabalho e Legislação Social, a CPI

da Asservel (Associação dos
Servidores Municipais de Cascavel)

não será criada. De acordo com o
presidente da Comissão, vereador Vanderlei do

Conselho (foto), uma CPI é muito demorada e a
saída seria encaminhar as denúncias diretamente

para o Ministério Público Estadual.

CPI da Asservel II
Esta mesma posição vem sendo defendida por

outros parlamentares, contrariando o presidente
da Casa, vereador Marcio Pacheco (PPL), que se

dispôs a articular a criação de uma CPI para
investigar as possíveis irregularidades na
associação, cuja dívida com fornecedores

ultrapassaria R$ 1 milhão.

 Alcineu Gruber deixou ontem a chefia de
gabinete do vereador Jorge Menegatti (PSC). O
motivo seria de ordem particular e o substituto
deve ser definido nas próximas horas.  O
debate da Band TV entre os candidatos ao
Governo do Paraná, que não ocorreu ontem
por conta da morte do candidato a presidente
Eduardo Campos (PSB), foi remarcado para o
próximo dia 28.

eleições de outubro
requerer habilitação
para votar em trânsito
para presidente da
República. De acordo
com o Código Eleitoral,
o eleitor deve indicar a
Capital do Estado onde
estará, de passagem ou
em deslocamento.

Voto em trânsito II
Para estar apto a votar
em trânsito, o eleitor
deverá procurar o
Cartório Eleitoral da
sua cidade. Para fazer
o pedido, é preciso
levar um documento
oficial com foto. Após
o cadastramento, o
eleitor fica impedido
de votar na seção de
origem, mas poderá
pedir o cancelamento
do pedido até o fim do
prazo.

Primeira vez
Aplicado pela primeira
vez nas eleições de
2010, inicialmente o
voto em trânsito estava
limitado somente às
capitais. Nas eleições
deste ano, no entanto,
esse tipo de voto valerá
para eleitores de todas
as cidades com mais de
200 mil eleitores. No
Paraná são cinco,
dentre elas Cascavel.

DIVULGAÇÃO

Sismuvel (Sindicato dos Servi-
dores Municipais de Cascavel)
protocolou no MPE (Ministério

Público Estadual) uma queixa con-
tra a Prefeitura, que não estaria cum-
prindo a legislação determinando o
pagamento do incentivo adicional
aos agentes comunitários de saú-
de e o piso nacional recentemen-
te aprovado para a categoria e tam-
bém os agentes de endemias.

Também foi levado ao conheci-
mento do MPE que os servidores
dos programas de saúde mental
do Município (Caps I, Caps ad,
Caps III e Casm) não recebem adi-
cionais de insalubridade de forma
igualitária. De acordo com o Sis-
muvel, o objetivo da queixa é fazer

ADICIONAL   SINDICATO DIZ QUE LEGISLAÇÃO NÃO ESTÁ SENDO CUMPRIDA

Sismuvel encaminha
queixa à Promotoria
O

com que o MPE dê a devida aten-
ção a essas questões e intime o
Município a celebrar um TAC (Ter-
no de Ajustamento de Conduta).

O documento protocolado na
Promotoria de Justiça foi assinado
pelo presidente do Sismuvel, Rici-
eri D’Estefani Junior. De acordo
com a entidade, a legislação vigen-
te garante aos agentes comunitá-
rios de saúde o direito ao paga-
mento de incentivo adicional.

“Porém, o pagamento do adicio-
nal não vem sendo repassado pelo
Município sob o pretexto de que os
valores recebidos do Ministério da
Saúde se destinam à aquisição de
equipamentos, vestuário, calçados,
protetor solar, etc”, explica Ricieri.

SAÚDE PÚBLICA

Promulgada lei
sobre prescrição

de genéricos
A prescrição de medicamentos
genéricos emitida nas UBSs

(Unidades Básicas de Saúde),
UPAs (Unidades de Pronto-Atendi-
mento) e consultórios particula-
res será obrigatória a partir de
setembro. A Lei 6.383/2014,
proposta pelo vereador Aldonir

Cabral (PDT) e que torna a prática
obrigatória para os médicos das
redes pública e privada de atendi-

mento à saúde foi promulgada
ontem pelo presidente da Câma-

ra, Marcio Pacheco (PPL).
A lei determina que os médicos

indiquem o nome do princípio ativo
do medicamento receitado para

que todo cidadão tenha a opção de
comprar o genérico, que é mais
barato. A maior preocupação de
Cabral, quando propôs a lei, foi
com as famílias de baixa renda.
“Essa lei vai beneficiar a popula-

ção”, afirma o parlamentar.
O artigo 3° da lei determina,

ainda, que todos os estabeleci-
mentos de saúde mantenham
afixado um cartaz informando a
existência do medicamento e
sobre a lei. A fiscalização será

de responsabilidade da Secreta-
ria de Saúde, que também

deverá normatizar as penalida-
des para quem descumpri-la.
Cabral promete acompanhar o

cumprimento da lei, que entrará
em vigor 30 dias após a publica-
ção em “Diário Oficial”, o que

deve ocorrer nos próximos dias.

Para ele, a referida verba está
sendo utilizada de forma ilegal pela
administração municipal, uma vez
que é oriunda do Ministério da Saú-
de e tem destinação especifica.

O Sismuvel também destaca
que o Município já poderia pagar o
piso salarial nacional aos agentes
comunitários de saúde e aos agen-
tes de combate a endemias. Ricie-
ri lembra que a entidade já fez to-
das as tentativas possíveis para
que isso ocorresse, mas sem su-
cesso. Essa mobilização também
foi feita junto à Câmara Municipal.

A reportagem tentou contato ontem
à tarde com o secretário de Saúde, Re-
ginaldo Andrade, mas ele não foi locali-
zado para falar sobre o assunto.

O vereador Nei Haveroth (PSL)
decidiu manter o seu mandato na
Câmara de Cascavel. Ele havia pe-
dido licença de 30 dias, que inici-
aria ontem, mas um impasse de
última hora impediu a posse do
Professor Mocimar, quinto suplen-
te da coligação PSL/PRP.

Haveroth desistiu depois que
o quarto suplente da coligação, o
ex-vereador Osmar Cabeleireiro,
voltou atrás e não assinou o ter-
mo de desistência da vaga. Os-
mar, que não se reelegeu, saiu do
PSL no ano passado.

“Havia um acordo para que os
primeiros suplentes [Sadi Kisiel,
Helio Nethson, Kennedy Desprin-
da, Roberto Parra e Osmar Cabe-
leireiro] abrissem mão para o Pro-
fessor Mocimar assumir a vaga,
mas na última hora ocorreu esse
problema”, diz Haveroth.

Segundo ele, a ideia do
partido era dar oportuni-
dade aos suplentes que
ainda não assumiram
mandato na Câmara
Municipal. “O Osmar tá
no direito dele de rei-
vindicar a vaga, mas
nós temos o direito de

CÂMARA

Suspensa posse de suplente
cumprir o propósito inicial de dar
oportunidade a quem ainda não
cumpriu nenhum mandato”.

“É uma pena que ficou essa ex-
pectativa para o Professor Moci-
mar. Se lá na frente houver um
acordo e bom senso eu volto a
conversar sobre a possibilidade
de tirar a licença da Câmara Mu-
nicipal”, reitera Haveroth.

Além do PSL, o PMN vai promo-
ver um novo rodízio de suplentes.
Na próxima segunda-feira, Danny de
Paula terá a segunda oportunidade
neste ano de ocupar a cadeira do
vereador Robertinho Magalhães,
que irá se licenciar por dois meses.
Ele já se licenciou pelo mesmo perí-
odo para se dedicar à sua pré-can-
didatura a deputado estadual, mas
acabou desistindo da disputa.

Nesta semana os suplentes Pro-
fessor Adenilson

(PSD) e Rafael Brug-
nerotto (PSB) as-
sumiram em
substituição,
respectivamen-
te, aos vereado-
res Ganso sem Li-
mite e João Pau-
lo, ambos do PSD,
que se licenciaram
por 60 dias cada.

Nei Haveroth desistiu

de pedir licença

por 30 dias
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secretaria de Educação
apresentou ontem pro-
posta à 8ª Promotoria de

Justiça de Cascavel para resol-
ver o problema da falta de va-
gas nos Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil).

Dentro de quinze as al-
ternativas serão avaliadas
pelo promotor Luciano Ma-
chado de Souza e após
esse período um novo en-
contro deverá ser marcado.

O Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta
submetido inicialmente pelo
promotor Luciano Machado de
Souza previa a criação de três
mil vagas sendo gradativas
para 2015, 2016 e 2017, por-
tanto, mil por ano.

A intenção da Secretaria de
Educação é que a partir deste
ano sejam abertas novas opor-
tunidades de matrículas e que
o encerramento da fila, que en-
volve 2,5 mil crianças, ocorra

Como o Hoje já havia
antecipado no início do

mês passado, a nova sede
do Comam (Conselho

Municipal de Meio Ambien-
te) terá aproximadamente
80 metros quadrados e
está localizado no cruza-
mento das ruas Rio de
Janeiro com Marechal

Cândido Rondon,
Centro de Cascavel.
O Comam conta hoje

com cerca de 30 conselhei-
ros e vem realizando suas
reuniões e atividades no

prédio da Prefeitura desde
que tiveram que deixar a
sala anexa ao prédio da
Coleta Legal, em janeiro

deste ano.
O valor do aluguel do

imóvel será de R$ 850
mensais totalizando R$

10,2 mil em 12
meses de contrato.

“Nossa previsão é que a
próxima reunião mensal da
entidade já seja na nova
sede. Ainda falta a aquisi-

ção de uma linha telefônica
e instalação de internet. É

uma grande conquista,
mas foi uma grande bata-

lha para conseguir”, ressal-
ta o presidente do Comam,

João Bercket.
As despesas com as

contas e aluguel do imóvel
serão pagas com o Fundo
Municipal de Meio Ambien-
te. A autorização da sala foi
publicada ontem no Diário

Oficial do Município.
 (Eliane Alexandrino)

CMEIS   MEDIDA SERÁ AVALIADA PELA 8ª PROMOTORIA PARA POSSÍVEIS ACORDOS

Secretaria de Educação
entrega proposta ao MP

até 2017. “Nós apresentamos
uma proposta daquilo que é
exequível dentro das possibili-
dades de orçamento. Sugeri-
mos a abertura de 600 vagas
nestes três primeiros anos e
no último ano [2017], encerrar-
mos o compromisso junto com
o cumprimento do PPA [Plano
Plurianual] vigente”, afirma o
secretário Valdecir Nath.

Para o atendimento estão
previstos R$ 10 milhões à
construção de quatro novas
unidades e a folha de paga-
mento desses Cmeis é estima-
da em R$ 700 mil por ano.

DIVULGAÇÃO
Para a divulgação da fila, o

secretário explica que também
haverá mudanças. “Provavel-
mente ela se dará entre Se-
cretaria de Educação, Defen-
soria Pública, Ministério Públi-
co e o juizado para que tenham
acesso e no momento de qual-
quer demanda saberão em

qual situação está a criança,
ou se ela está ou não cadas-
trada em uma unidade”.

CADASTRO
A Secretaria de Educação

também atuará de maneira
diferenciada para o cadastra-
mento. “A partir do dia 1º de
outubro, não teremos mais

cadastro nas unidades edu-
cacionais, será na própria
Secretar ia de Educação
onde os pais farão o cadas-
tro com as opções de uni-
dades mais próximas de
suas residências para que
sejam atendidos”, ressalta
Nath. (Romulo Grigoli)

IMPOSTO DE RENDA

Ao menos R$
8 mi serão

liberados hoje
A partir de hoje 8.880

contribuintes que realizaram
a declaração do imposto de

renda ano base 2013 recebe-
rão em suas contas bancárias
R$ 8.10.893 milhões referen-
te às restituições. Os núme-
ros correspondem à delega-
cia da RF (Receita Federal) de

Cascavel que abrange 94
municípios da região. O

pagamento é referente ao 3º
lote de restituição e até

dezembro ainda serão pagos
outros lotes.

Em todo o Paraná 85.982
contribuintes serão contem-
plados com R$ 88 milhões e
no Brasil são 1.593.43 que

correspondem R$ 1,9 bilhão.
As restituições são corrigidas
pela taxa básica de juros da
Selic (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia).
Para ter acesso à liberação

do IR basta acessar o site
da Receita:

www.receita.fazenda.gov. O
próximo pagamento será em

15 de setembro.
(Eliane Alexandrino)

Secretário de Educação entregou ontem proposta à 8ª Promotoria

Saúde do homem I
A USF do Rio do Salto

realizará amanhã das 8h às
17h, várias atividades de

atenção à saúde do homem.
No período da manhã

haverá coleta de exames e a
realização de palestra com
o médico Antônio Emanuel

sobre alterações da
próstata. Durante todo o

dia uma equipe com quatro
médicos realiza o

atendimento clínico médico
a 250 pacientes já

agendados e mais aos que
comparecerem na
Unidade de Saúde.

Terá também avaliação de
mucosa bucal para
detecção de câncer,

orientações com assistente
social, atividades sociais e
corte de cabelo realizado

pela Escola de Cabeleleiro
Sônia Sá.

Saúde do Homem II
À tarde haverá palestra
com representante da

Emater sobre a relação
entre agrotóxicos e câncer
de próstata e outra sobre
brucelose e tuberculose

animal proferida por
técnico da SEAB –

Secretaria da  Agricultura e
Abastecimento. A Unidade
de Saúde da Família do Rio
do Salto fica na Rua Flores,

s/n, Distrito
de Rio do Salto.

NOVA CASA

Comam volta a
ter sede própria

A
LORENA MANARIN
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m luto pela mor te de
Eduardo Campos e de
outras seis pessoas da

campanha eleitoral, a cúpula
do PSB decidiu adiar para de-
pois do sepultamento do ex-
governador de Pernambuco as
discussões oficiais sobre
quem irá substituí-lo na dispu-
ta pela Presidência da Repú-
blica. Mas dirigentes do parti-
do já começaram a discutir in-
formalmente nomes e cenári-
os para a corrida presidenci-
al, avaliando principalmente a
eventual indicação da ex-sena-
dora Marina Silva para a vaga.

Integrante da Executiva Na-
cional do PSB, o deputado fe-
deral Júlio Delgado (MG), afir-
mou ontem que a sigla optou
por postergar o debate inter-
no em respeito à memória dos
sete mortos. Em nota oficial
divulgada nesta quinta, a dire-
ção da legenda informou que

EDUARDO CAMPOS    ASSUNTO ESTARIA SENDO TRATADO INFORMALMENTE PELO PARTIDO

PSB diz que só discute
sucessor após enterro

iniciará os debates sobre o pro-
cesso político-eleitoral “quan-
do julgar oportuno”.

Pela lei, o PSB tem dez dias
para registrar nova candidatu-
ra. Candidata a vice na chapa
de Campos, Marina Silva po-
derá vir a encabeçar a coliga-
ção “Unidos pelo Brasil”.

Dirigentes do par tido se
reuniram ontem, em São Pau-
lo, para acompanhar o traba-
lho de reconhecimento dos
restos mortais das vítimas do
acidente que vitimou, além de
Campos, quatro assessores

Em casos de acidentes aére-
os como o que matou o presiden-
ciável Eduardo Campos e outras
seis pessoas o trabalho de iden-
tificação dos corpos começou logo
em seguida à queda, com a cole-
ta dos restos mortais.

“Pelo que vimos nos notici-
ários, o avião pegou fogo.
Quando ocorre esse tipo de
acidente, provavelmente não
existem partes reconhecíveis
dos corpos. Há uma fragmen-
tação e isso se espalha até
distâncias bastante grandes”,
diz Edna Miazato Iwamura, pro-

Amostras
Amostras de sangue dos

parentes das vítimas
também são coletadas, o
que permite identificar o
perfil genético da família.

“Os parentes podem forne-
cer amostras onde estive-
rem. Uma gota de sangue
do dedo é suficiente”, diz
Edna. A comparação des-
ses resultados com os
testes feitos nos restos

mortais é o que vai permitir
a identificação dos corpos.
A especialista calcula que
os resultados definitivos
dos testes, no caso do

acidente desta quarta-feira,
podem levar de três a cinco

dias, “com muita gente
trabalhando sem horário de

restrição”.

da campanha e dois pilotos.
Pela manhã, segundo re-

latou Delgado, dirigentes
hospedados em um mesmo
hotel em São Paulo tiveram
uma “conversa de consterna-
ção” sobre o acidente que
tirou a vida de Campos.

“Estamos todos muito sen-
tidos. O doutor Roberto [Ama-
ral, vice-presidente do PSB] pra-
ticamente não está conseguin-
do falar”, contou o deputado,
que negou ter discutido cam-
panha eleitoral. O sepultamen-
to deve ocorrer no domingo.

fessora e pesquisadora res-
ponsável pelo Unifesp (Labo-
ratório de Patologia Molecular
da Escola Paulista de Medici-
na). Nesses casos, a identifi-
cação envolve testes de DNA.

Primeiro, a equipe responsá-
vel pela coleta dos fragmentos
no local do acidente deve reco-
nhecer o que é tecido humano
em meio aos destroços. Essa
tarefa pode ser difícil, segundo
Edna, devido à mistura dos cor-
pos com outros materiais,
como fuligem e concreto.

Em seguida, os restos mor-

E

tais são encaminhados para o
Instituto Médico Legal, onde a
Polícia Técnico-Científica selecio-
na os fragmentos em que é pos-
sível obter amostras de material
genético, que são enviados para
o Laboratório de DNA da Polícia
Técnico-Científica. “Para cada in-
divíduo, várias amostras são co-
letadas e enviadas”, diz Edna.

Muitas vezes, os testes pre-
cisam ser repetidos por causa
da presença de fuligem, tinta,
combustível ou outros produ-
tos químicos que dificultam a
obtenção do DNA puro.

RECONHECIMENTOS

Como as vítimas estão sendo identificadas

 Buscas e trabalho de

investigação seguiram ontem

NELSON ALMEIDA/AFP
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Será realizada a Feira de Negócios em Inovação e Tecnologia entre Empre-

sas, Centros de Pesquisas e Universidades (Inovatec-Cascavel 2014), nos dias
19 e 20, no Sebrae e na Escola Tecnológica Agropecuária em Cascavel.

primeira parcela do 13º
Salário para aposentados
e pensionistas será libera-

da a partir da próxima segun-
da-feira, junto com a folha de
pagamento do mês de agos-
to. Segundo a Previdência So-
cial, em Cascavel a previsão é
que 56.121 pessoas recebam
o benefício até o dia 10 de
setembro. A estimativa é que
sejam pagos R$ 27 milhões
para a renda extra.

Este dinheiro é bem-vindo
pelo comércio local. Segundo
o presidente da Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial de
Cascavel), o 13º será pago em
uma época difícil para o varejo
e, por isso, é bem-vindo. “É de
animar os lojistas, pois todos
fizeram grandes estoques de
inverno e as vendas não foram
boas. Agora é hora de aquecer
o mercado, esperamos que
este dinheiro seja gasto no co-
mércio da cidade”, afirma.

A agência da Previdência
Social, que abrange 99 muni-
cípios, irá pagar o benefício
para 272.533 aposentados e
pensionistas, somando quase
R$ 124 milhões.

A aposentada Maria Lúcia
Moreira, 68 anos, diz que pre-
tende pagar as dívidas com a
primeira parcela. “Tenho algu-
mas dívidas para colocar em
dia, então vou usar este dinhei-
ro extra. Já a segunda, eu pre-
tendo guardar”, comenta.

A segunda parcela do 13º
salário será liberada no fim do
mês de novembro e início de
dezembro. (Larissa Ludwig)

A Prefeitura de Casca-
vel afirma que não há irre-
gularidades no seu quadro
de funcionários quanto a
nomeações em cargos co-
missionados.

A suspeita foi levantada
com a instauração de um in-
quérito civil pelo Ministério
Público Estadual que investi-
ga possíveis irregularidades
na contratação de servidores
em Cascavel. Como o proces-
so, que teve início no dia 5

CARGOS COMISSIONADOS

Prefeitura nega irregularidades em contratações
de agosto e tem o número
0030140007805, segue em
segredo de Justiça, não se
pode falar, com precisão, onde
os servidores estão lotados.

A reportagem foi publica-
da pelo Hoje no dia 12 de
agosto. A investigação segue
em sigilo e de acordo com o
MP (Ministério Público), o Tri-
bunal de Contas do Estado
também foi consultado para
um posicionamento.

De acordo com o secretário

de Assuntos Jurídicos do Mu-
nicípio, Welton Fogaça, não há
possibilidade de que isso te-
nha ocorrido em qualquer se-
tor da Prefeitura, pois o Poder
Público não foi intimado, nem
comunicado sobre a investiga-
ção. “Não fomos notificados
pelo Ministério Público e te-
mos a garantia de que a in-
vestigação não envolve servi-
dores do Município”.

Após a manifestação do
Tribunal de Contas, no prazo

de 60 dias, o inquérito vol-
tará para análise do pro-
motor Sérgio Ricardo Ceza-
ro Machado.

A reportagem entrou em
contato com a assessoria
do Tribunal de Contas e a
informação é de que possi-
velmente o gabinete da pre-
sidência tenha sido comuni-
cado a respeito do assun-
to, porém não houve confir-
mação até o fechamento da
edição. (Romulo Grigoli)

13º SALÁRIO  A ESTIMATIVA É QUE SEJA PAGO QUASE R$ 27 MILHÕES

Comércio espera vencer crise

Economista
Segundo o economista

Alfredo Peris, o 13º Salário
deve ser usado de acordo
com a situação de cada

beneficiário. “Se ela estiver
com contas atrasadas deve
usar o dinheiro para pagar,
mas sempre pedindo um

bom desconto. Se não tiver
dívidas, mas tem prioridade
em comprar algum produto,
deve optar pela compra à

vista e também pedir
descontos. Se esses dois
casos não se encaixarem,
então o aconselhável é

poupar, para investir em um
bem mais tarde”, explica. (LL)

A
MATEUS BARBIERI

Comércio quer atrair consumidores

para gastos com renda extra

enquete
O Hoje foi as ruas saber o que os

aposentados e pensionistas
pretendem fazer com a primeira

parcela do 13º Salário. As opiniões
foram divididas, alguns irão guardar

o dinheiro extra enquanto outros
decidiram pagar dívidas.
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“Não pretendo mexer no dinheiro,
vou poupar”. Oclésio Morandini, 83

anos, aposentado.

“Vou guardar o dinheiro para não
gastar com bobagens”.

Elvina Brandi, 69 anos,
aposentada.

Vou pagar as contas atrasadas
com o décimo”.

Erdila Konopatzki, 65 anos,
aposentada e pensionista.

“Vou usar na formatura
da minha filha”.

Wilma Marques, 49 anos,
pensionista.

DI
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AÇ
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Quem levantou cedinho na
manhã de ontem encarou tempe-
ratura de 4ºC, mas com sensa-
ção térmica de 0ºC em Cascavel.
Os casacos mais pesados deixa-
ram os armários, assim como as
toucas, cachecóis e bebidas. Nas
áreas mais baixas da cidade hou-
ve formação de geada.

Essa queda brusca nas
temperaturas foi provocada
por uma massa de ar frio que
atingiu o Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. O
que ajudou a esquentar on-
tem durante o dia foi a pre-
sença do sol a ausência dos
fortes ventos. “Essa massa
de ar frio já perde força a par-
tir de hoje no Paraná. As tem-
peraturas ficarão mais baixas,
amenas no período da ma-

oram enterrados ontem à
tarde no Cemitério do
Bairro Guarujá os gême-

os prematuros Alisson e Wue-
llison. A mãe Daiane Apareci-
da Machado estava grávida de
seis meses e passou mal na
manhã de quarta-feira. A famí-
lia buscou socorro no Samu
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Emergência) por volta
das 9h. Segundo a família, a
ambulância teria demorado
para chegar à Rua São Joa-
quim no Bairro Morumbi, re-
gião norte de Cascavel.

“Esperamos mais de meia
hora. Neste período a Daia-
ne abortou um dos bebês no

NEGLIGÊNCIA?  MÉDICO AFIRMA QUE PROCEDIMENTOS FORAM TOMADOS

Grávida perdeu dois
bebês e família reclama do
atendimento do Samu

Justificativas
Segundo o coordenador técnico do Consamu, José Luiz

Irigonhê, a família ligou às 9h23 e a ambulância se deslocou
às 9h30. Ele afirmou que o tempo de

deslocamento foi de 13 minutos.
“Como a mãe tinha abortado um bebê foi acionada uma

ambulância avançada com UTI. Essa ambulância estava em
frente ao Fórum, por isso levou 13 minutos”, comentou.
Sobre o atendimento, a justificativa é que se trata de um

procedimento comum quando o
bebê é prematuro e está sem vida.

“A criança é colocada em um lençol e depois em um saco
plástico. Depois foi encaminhada com a gestante para o HU.

O atendimento foi feito dentro do banheiro da paciente e
durante todo o tempo o bebê esteve ao

 lado da equipe”, afirmou.
Daiane teve uma gestação de risco e fazia

acompanhamento pré-natal. (EA)

nhã, mas à tarde o sol ajuda
a esquentar novamente. As
condições de tempo mudam
novamente para sábado e
domingo”, explica a meteoro-
logista, Ana Beatriz Porto.

Novas áreas de instabilida-
des se formam no Paraguai e
devem provocar pancadas de
chuva no sábado e no domin-
go. Em contrapartida, as tem-
peraturas ficarão amenas vari-
ando de 14ºC a 28ºC no fim
de semana.

PARA HOJE
Nesta sexta-feira a mínima

prevista será de 9ºC e a má-
xima de 20ºC com sol entre
poucas nuvens, mas sem chu-
va. Os ventos poderão atingir
até 28 quilômetros por hora.
(Eliane Alexandrino)

vaso sanitário. Estamos revol-
tados pela forma como nos
atenderam. Uma mulher pe-
gou a criança, colocou dentro
de um saco plástico e a jogou
enquanto atendia minha
irmã”, desabafa Simone No-
ronha Machado.

Rosana Lara Lima é aten-
dente e mora na mesma casa
de Daiane. Revoltada, ela co-
bra mais atenção dos profissi-
onais da saúde. “É uma vergo-
nha a forma como a atende-
ram, ela já tinha perdido o fi-
lho e jogaram a criança na co-
zinha. O bebê fraturou a testa,
o braço e o pé. É um ser hu-
mano”, lamenta.

Após o aborto espontâneo
do primeiro bebê, a gestante
foi levada para o HU (Hospital
Universitário) onde recebeu
atendimento para o nascimen-
to do segundo, que também
nasceu sem vida.

Indignada, Rosana Machado
da Costa, vizinha da gestante
cobra justiça. “Porque é pobre
e nasceu morto então tem que
ser atendido desse jeito? Eram
seres humanos e estavam sen-
do aguardados com muito amor
e carinho por todos. Espero que
a justiça seja feita e que outras
famílias não passem pelo que
nós passamos”, denuncia. (Eli-
ane Alexandrino)

Prematuros foram velados no Bairro Morumbi e enterrados ontem à tarde no Guarujá

FRIO

Cascavelenses encararam
4ºC e sensação de 0ºC

F

Nas áreas mais baixas houve formação de geada ontem em Cascavel

AÍLTON SANTOS

LORENA MANARIN
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gricultores, estudantes,
ambientalistas e autorida-
des participaram ontem

do seminário sobre exploração
do gás de xisto promovido pelo
Sindicato Rural Patronal de
Cascavel, em parceria com o
Sistema Fiep e pela Federal de
Agricultura do Paraná.

Foram três palestras no au-
ditório da Acic, sobre métodos
de exploração, risco de conta-
minação e suas vantagens. Os
participantes puderam realizar
perguntas aos palestrantes.

Para o geólogo da Minero-
par, Luis Tadeu Cava, ainda há
dúvidas e mitos sobre a explo-
ração e isso deve ser repassa-
do para a população.

“As pessoas ainda não têm
informação suficiente sobre a
captação do gás. Ainda não
sabemos se é viável economi-
camente fazer estudos sobre
os métodos. Não temos dados

GÁS DE XISTO   COPEL AFIRMA QUE SERÃO GASTOS R$ 80 MI COM ESTUDOS E ANÁLISES

Seminário esclarece sobre exploração na região
concretos, por isso precisamos
levar informações e explica-
ções”, ressalta.

A preocupação é válida
em relação ao assunto, afir-
ma o presidente da Compa-
gás, Luciano Pizzatto.

“Existem informações de-

Custo elevado
A Copel participou em novembro do ano passado do leilão
para exploração e arrematou quatro lotes no Paraná. Em
junho passado a Justiça Federal determinou a suspensão

por tempo indeterminado da 12ª rodada de licitações,
realizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) para a

região Oeste.
O diretor de desenvolvimento de negócios da Copel, Jonel

Nazareno Lurk, participou do seminário ontem e afirmou que
serão necessários R$ 80 milhões para os estudos durante

quatro anos, antes das possíveis explorações.
“Serão necessários estudos e pesquisas para depois ver se
é possível a exploração. Nossa prioridade não é fraturamento

hidráulico [fracking] optamos pelo método convencional.
Vamos estudar, mas é importante ressaltar que o gás

descentralizado é uma riqueza, além de gerar energia e
beneficiar a população”, constatou. (EA)

sencontradas como ocorreu na
época do surgimento do grão
transgênico. Aprovo a preocu-
pação das pessoas, mas é pre-
ciso mais detalhes, estudos e
informações. Pode ser que a
exploração seja extremamen-
te benéfica”, comenta.

De acordo com o presiden-
te do Sindicato Rural Patronal,
Paulo Orso, o objetivo do semi-
nário foi de esclarecimento. “A
ideia foi levar dados e informa-
ções sobre essa nova tecnolo-

gia, é mais conhecimento. Não
sabemos se nossas lavouras,
água e meio ambiente serão
contaminados, por isso preci-
samos esclarecer”, afirmou.
(Eliane Alexandrino)

A

Auditório da Acic ficou lotado durante Seminário que tratou da exploração

LORENA MANARIN

Bom-dia!
Hoje é comemorado o Dia do Solteiro e também o Dia da

Informática. Uma coisa é bem compatível com a outra, afinal
solteiros têm uma tendência enorme de

ficar na internet o dia inteiro!i

Os apoios
Infelizmente são poucos os
vereadores que nesta eleição
vão apoiar candidatos a
deputado estadual ou federal
por orientação do partido ou
convicção ideológica. A
maioria achou um jeitinho de
engordar o caixa ou pôr as
contas em dia!

Na política
Os dias pós-tragédia agora são dedicados às adivinhações dos
colunistas políticos e ás decisões das coordenações de quem
ainda continua vivo na campanha!!

Os números
Nas pesquisas de segundo
turno, a matemática mostrava
que 55% dos votantes de
Eduardo Campos iriam para
Aécio. A dúvida é se com sua
morte isso pode ser transferido
no primeiro turno caso não
tenha substituto!

Será que...
... uma matéria em jornal local
que demonstra o pouco que
Roman fez por Cascavel quando
Secretário de Esportes do
Paraná indica que a promessa
de muito fazer pode não se
consolidar?!

Não há...
... dúvida que a educação é um
dos pontos fortes do poder
público federal, estadual ou
municipal. Quase tudo o que o
cidadão pede, eles dizem que
está em estudos!!!Preço justo

Grande empresário engole uma
espinha de peixe e é salvo da
morte por um habilidoso
cirurgião. Feliz com o
resultado, o paciente
perguntou o que deveria pagar
como honorários. O médico
respondeu:
- Para mim basta 1/3 do que
pensava pagar quando a
espinha estava espetada na
garganta...!

O conflito
Se você tem dinheiro, lhe falta
tempo. Se tem tempo, falta
dinheiro. Pensando bem, acho
que é melhor ficar com o
primeiro problema!

Tem lógica
Um idoso rico, com cerca de 80 anos, casa com uma jovem de
20 e na festa do casamento pede a um amigo seu:
- Então, como me vê aqui ao lado desse mulherão?
- Quer mesmo saber? Parece uma orelha de vaca.
- Orelha de vaca??? 
- Sim, longe do sexo e perto do chifre!!

Cartucho histórico
Em 15 de agosto de 1948, a
Coreia era dividida em duas: a
Coreia do Sul e a Coreia do
Norte, separadas pelo paralelo
trinta e oito graus norte!

Trânsito feliz
Procurar andar na
velocidade correta,
observar bem os

cruzamentos e respeitar os
sinais são ingredientes
necessários para quem

gosta de viver um
 pouco mais!!

Só risos
Na delegacia Joaquim liga desesperado para seu amigo:
- Manoel! Vem correndo me ajudar! Tô preso aqui na delegacia,
rapaz!
- Tá preso? - pergunta Manoel, surpreso - Mas o que você fez?
- Eu não fiz nada! – choraminga ele com desespero.
- Ah, então não vou não!
- Não vem? Mas Manuel... Por que não?
- Ué... Se tão prendendo quem não faz nada, vão me prender
também!

Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna é você saber que
fácil é apagar as pegadas,
difícil mesmo é caminhar sem
pisar no chão!

Encerrando
Às vezes tem mesa redonda
com gente quadrada!

DIVULGAÇÃO
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s dificuldades para quem
espera atendimento priva-
do na área da saúde em

alguns casos são semelhantes
às quais a população que depen-
de do serviço público enfrenta.

Quem possui plano particu-
lar não tem conseguido a agili-
dade que se espera pelo agen-
damento de uma consulta.

Para o atendimento com
médico ginecologista, por
exemplo, a demora pode che-
gar a cinco meses.

A situação foi denunciada
por meio de uma usuária de
um plano de uma empresa em
Cascavel, em rede social.

Segundo a denúncia, a in-
satisfação ocorre pelo des-
credenciamento de um gran-
de número de médicos. “A
cada ano temos que procu-
rar médicos novos. Ginecolo-
gista é um profissional que
deve acompanhar o nosso
histórico, para assim resolver
o problema”, relata.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do grupo, na
posição de proprietários, os
médicos que pertencem ao

O agendamento de uma
consulta com médico ginecolo-
gista pelo SUS (Serviço Único
de Saúde), ao contrário de ou-
tras especialidades, ocorre de
maneira mais rápida.

De acordo com o secretário
de Saúde, Reginaldo de Andra-
de, todas as UBSs (Unidades
Básicas de Saúde) dispõem do
profissional. “Como a maioria
dos atendimentos não exige
urgência, não há transtornos
para conseguir uma vaga. Para

PLANO PRIVADO  ATENDIMENTO POR GINECOLOGISTA PODE DEMORAR ATÉ CINCO MESES

Pacientes denunciam demora para consultas
planto têm total liberdade
para solicitar seu desligamen-
to, “entretanto em 2014 não
tivemos nenhum médico des-
credenciado”, afirma.

Em relação aos ginecolo-
gistas, a justificativa é de que
há 50 credenciados. “Muitas
vezes nossos clientes optam
por um profissional que pos-
sui uma lista muito grande de

pacientes. Isso gera demora
no agendamento da consul-
ta ou exames”, cita.

De acordo com a assesso-
ria, o atendimento ocorre con-
forme a Resolução Normativa
n°259 da ANS (Agência Nacio-
nal de Saúde) que determina
a obrigatoriedade do agenda-
mento. “É para uma especiali-
dade médica e não para um

médico específico. O paciente
deverá ser atendido conforme
os prazos estabelecidos, mas
não é obrigatório que seja com
o médico de sua preferência”.

AMBULÂNCIA
Outro ponto de crítica é o

serviço móvel pré-hospitalar
de urgência e emergência, si-
milar ao que é oferecido pelo
Samu (Serviço de Atendimen-

to Móvel de Urgência). A de-
nunciante afirma que há co-
brança para quem solicita aju-
da até em frente ao hospital.

Segundo a assessoria de
imprensa, o serviço foi im-
plantado após constantes so-
licitações e que se trata de
um produto de acessório ao
plano de saúde de livre con-
tratação. (Romulo Grigoli)

A

GINECOLOGIA

Atendimento no município é prestado nas UBSs
as mulheres que buscam exa-
me preventivo, há enfermeiras
e médicos disponíveis e con-
forme o fluxo de cada unida-
de a consulta pode ocorrer no
mesmo dia”, afirma.

No entanto ele explica que
há prioridades. “Isso ocorre
para as gestantes que após
a primeira consulta já têm o
retorno garantido. Idosas e
deficientes físicas também
têm prioridade e se já são ca-
dastradas na UBS, conse-

guem até mesmo fazer o agen-
damento pelo telefone”.

O secretário comenta
que em algumas localida-
des houve reforço do profis-
sional para atender a de-
manda. “O Cascavel Velho é
um exemplo e conta com
dois médicos, mas já está
em andamento a contrata-
ção de mais dois ginecolo-
gistas para serem direcio-
nados conforme a necessi-
dade no município”. (Romulo
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Por Rose Bracht

Elair Ruhoff Marcante
Marli Predebon
Marinilse Reis

Paulino Roque Adriano
Roque Fernandes
Clever de Sousa

Everson de Mesquita
Marcos Kruger

Eloi Francisco Reichert
Emanoel Augusto da Cruz

Luiz Renato Bragiato
Wilson José Bersch

Estelina dos Santos Silva
Suzana Cateli Carvalho
João Bracarense Costa

Luciana Faquini Lucietto
Cristiano Rocha

Na passarelaNa passarelaNa passarelaNa passarelaNa passarela
Às beldades cascavelenses vale

contar que a Sociedade Rural do
Oeste do Paraná abriu as inscrições
para o concurso que vai eleger a

Rainha da Expovel 2014.
As interessadas podem se
inscrever pelo e-mail

assessoria@expovel.com.br até o
dia 20. A seleção das candidatas
que vão disputar o título será
realizada no próximo dia 26.

Em cartazEm cartazEm cartazEm cartazEm cartaz
Para duas apresentações, volta ao
palco da Nova Igreja Batista do

Paraná o espetáculo teatral A Bela
e a Fera – Uma história que

transforma vidas.
Encenada nas noites de hoje e de
amanhã, a peça tem entrada

gratuita e a igreja está instalada na
Rua Carlos de Carvalho, 3.289.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
Recheada de atrações, a Festa

Agostina promovida pelo Colégio
Estadual Brasmadeira vai

movimentar o salão comunitário da
Paróquia Santo Inácio
 na tarde deste sábado.

Pescaria, touro mecânico, bingo,
apresentações de danças típicas,
além de muita pipoca, algodão
doce, pé-de-moleque e quentão

fazem parte do
programa do evento.

Black PartyBlack PartyBlack PartyBlack PartyBlack Party
O roteiro de agitos da galera para
esta sexta-feira destaca a Bielle

Club, que produz mais uma edição
da noitada Black Party.

Um dos artistas da Bélgica em
maior ascensão na atualidade, o DJ

LouLou foi convocado pela casa
para dar ritmo à noitada.

Na agendaNa agendaNa agendaNa agendaNa agenda
O Lar dos Idosos será beneficiado com o

jantar que o Dragoons Moto Clube de Cascavel
realizará neste sábado em sua sede instalada na

esquina das Ruas Pinheiro
 Machado e Jorge Lacerda.

o ágape terá cardápio à base de macarrão e
quatro variedades de molhos.

Reserva de convites e mais informações pelo
(45) 9988-4468.

Inovatec 2014Inovatec 2014Inovatec 2014Inovatec 2014Inovatec 2014
Auxiliar empresas que desejam parcerias

para pesquisa e inovação é o objetivo da
Feira de Negócios em Inovação e

Tecnologia entre Empresas, Centros de
Pesquisas e Universidades que a Unioeste
realizará nos próximos dias 19 e 20 no

Sebrae e na Agrotec em Cascavel.
As inscrições são gratuitas e podem ser

realizadas no site https://doity.com.br/
inovateccascavel/informacoes

“A razão pela qual algumas pessoas acham tão difícil serem felizes é
porque estão sempre a julgar o passado melhor do que foi, o presente

pior do que é e o futuro melhor do que será”
Marcel Pagnol

Mariana Locatelli, Helena
Oliveira, Carol Locatelli e
Ligia Machado na festa de
reinauguração da Euro
Import – BMW, em flash de
Sergio Sanderson

Bonita e cheia de
charme, Jéssica
Lisboa enfeita a
coluna em ensaio

assinado por
Vinicius Bracht

Prestigiando evento social, Ilse e Flavio Provence dos Santos

ARIVONIL POLICARPO

Em festa que movimentou a Associação Coopavel,
José Valdir e Leonor Buosi, by Arivonil Policarpo
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Variedades

SALA 1
Planeta dos Macacos: O Confronto / 3D

Quinta à Quarta - 16h30 / 21h30

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

SALA 2
Vestidos para Casar / Comédia

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

SALA 3
Guardiões da Galáxia / 3D / Dublado

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

SALA 4
Transformes: A Era da Extinção

Quinta à Quarta - 16h10

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

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

www.cinewestside.com.br

(45) 3328-2509

CINE I

CINE II

As Tartarugas
Ninja

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

19h15 e 21h15

Guardiões
da Galáxia

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

Planeta dos
Macacos: O
Confronto

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

Programação
No dia 31 de agosto,
domingo, a abertura
ficou a cargo da
Companhia Balé de
Londrina. Dia 5 de
setembro, a “Noite das
Homenagens” terá
apresentações do corpo
de balé do Instituto
Municipal de Artes de
Assunção, Paraguai e
do Grupo Sem Limites,
de Cascavel. No
mesmo dia ocorre a
Batalha de Danças
Urbanas – competição
de Street Dance e
Break. O
encerramento, dia 6 de
setembro, terá a
Orquestra Sinfônica
Municipal, em um
trabalho conjunto com
as escolas de dança.
Katiane lembra que
“para as apresentações
da Mostra Avaliativa,
faz-se necessário a
retirada do ingresso um
dia antes no local da
apresentação. Para a
Mostra  Aberta não
será necessário retirar
o ingresso”.

O ser humano é curioso, busca novas tecnologias, notícias
novas, conhecimentos científicos e está sempre em
evolução, mas será que conhece o seu próprio interior?
Você conhece todos os seus defeitos e qualidades? Você
dá mais ênfase aos seus defeitos ou a suas qualidades?

Já buscou o equilíbrio? A coordenadora do Núcleo Voluntário da Aracê
(Associação Internacional para Evolução da Consciência), Mara Pizatto, propõe
ensinar a você descobrir todas essas respostas na palestra “Autopesquisa:
uma ferramenta pra evolução” que ocorrerá hoje no Maxi Hotel (Rua Rui
Barbosa, 566) às 19h30, com entrada gratuita.

Segundo a coordenadora, de modo geral, “os indivíduos que pensam se
conhecer adotam duas posturas: ou fixam-se apenas em seus defeitos ou
apenas ressaltam as qualidades, porém, para uma evolução é necessário um
equilíbrio entre esses dois pontos”. Para isso existem técnicas para aprimorar o
conhecimento próprio. “Quando temos um problema o estudamos e então
buscamos a solução, da mesma forma
deve ser com o nosso interior, devemos
nos conhecer para evoluir”, explica.

A autopesquisa é a base da
Conscienciologia e ocorre quando a
pessoa se autopesquisa por meio de
diversos instrumentos de estudos. “O
indivíduo é o objeto de estudo e o
pesquisador, isso gera um resultado
mais rápido”, conta a coordenadora.
(Thaís Antunes)

Autopesquisa:
ferramenta

 para a evolução

A Conscienciologia
É a ciência que busca estudar a

própria consciência (ego, alma e
espírito), levando em consideração

não apenas os aspectos da
personalidade mais evidente, mas

as vivências ao longo de varias
existências e dimensões onde se

ela manifesta.  (TA)

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

Rumo ao
Festival
de Dança

O Festival de Dança de Cascavel chega à
sua 25ª edição e esta semana a Secretaria
de Cultura divulgou a programação para os
sete dias de mostra e oficinas oferecidas
pelo município. O evento que reunirá
ar tistas vindos de diversos cantos e ocorre
de 31 de agosto a 6 de setembro. Segundo
a coordenadora do Festival, Katiane Farias,
as inscrições para as oficinas se iniciaram
no último dia 4 e vão até dia 30 de agosto.
“O custo por uma oficina é de R$ 20, duas
– R$ 35, três – R$ 50, quatro – R$ 60, cinco
– R$ 65. Quando o dançarino escolher fazer
mais de cinco delas, serão acrescentados
R$10 por oficina”, conta.

As apresentações já foram definidas pela
coordenadora artística e pedagógica do
Festival, bailarina e professora Rosane
Gonçalves. São 28 escolas que somam 66
coreografias nas quatro categorias. Do total,
apenas 58 participarão da Mostra Avaliativa.
Os bailarinos representarão Cascavel,
Palotina, Cruzeiro do Oeste, Corbélia, Toledo,
Iporã, Matinhos, Santa Terezinha de Itaipu,
Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Santa Helena,
Naviraí/MS e Cidade do Leste, no Paraguai.

Festival de Dança chega a sua 25ª
edição e já programação completa

Oficinas
As seguintes oficinas ocorrerão no Centro Cultural e no Centro da Juventude:

 Balé Clássico e Balé Clássico de Repertório, com Jair Moraes, de Curitiba – de 1º a 4 de
setembro.

 Dança clássica para bailarinos contemporâneos, com Leonardo Ramos, de Londrina, dias
1º e 2 de setembro.

 Reflexão sobre composição coreográfica, com Leonardo Taques, de Curitiba, dias 3 e 4 de
setembro.

 Jazz e Stret Jazz, com Polliana Bays, de São Paulo, dias 1º e 2 de setembro.
 Danças urbanas – Hip Hop Dance, com Eliseu Correa, Itajai, Santa Catarina, dias 3 e 4 de

setembro.
 Jazz Lirycal, com Luiz Prada, de Cascavel, de 1º a 4 de setembro, das 14 às 15 horas.
 Musical Theather, com Luiz Prada, de 1º a 4 de setembro,das 17 às 18 horas.

DI
VU
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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)
Dê o seu melhor, mas não desconsidere contratempos.
Há tendência de se irritar com pressões e concorrênci-
as. Mostre sua competência aos chefes e evite acirrar
disputas. Cor: azul.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Mais exigente consigo, você vai se sentir na obrigação
de colocar tudo em dia, adiantar serviço e mostrar que
leva a sério seus deveres. Na tentativa de acelerar seu
ritmo, pode penalizar sua saúde. Cor: cinza.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Se quer realizar um sonho de consumo, é melhor econo-
mizar. Avalie prós e contras antes de colocar em prática
uma ideia para aumentar seus ganhos. Cor: vermelho.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Melhore o convívio com quem se relaciona e não se
envolva em conflitos. Seja prudente ao lidar com
investimentos, dívidas, empréstimos e negociações.
Cor: verde.

LIBRA (23/09 - 22/10)

Hoje, será preciso se valer do seu empenho e diploma-
cia para contornar atritos. Não descarte confrontos com
quem estiver por perto, especialmente se agir com tei-
mosia. Cor: creme.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Sua energia mental estará abundante e você vai contar
com seu raciocínio rápido para aumentar a produtivida-
de no trabalho. Cautela com gente fofoqueira. Cor: preto.

TOURO (21/04 - 20/05)
Convém ficar na sua e cuidar dos seus assuntos de
forma discreta. Não é um bom momento para realizar
mudanças nem forçar a barra para que aceitem seu modo
de pensar. Cor: marrom.

VIRGEM (23/08 - 22/09)
Aja com cautela e pense bem antes de tomar decisões
repentinas. O risco de arrependimento não será peque-
no, inclusive ao tratar de bens e recursos, seus ou de
terceiros. Cor: laranja.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)
Não queira resolver tudo de uma vez ou a sensação
de correr contra o tempo pode incomodar. Explore o
seu dom para organizar e planeje suas atividades.
Cor: branco.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Terá vontade de mostrar o que sabe fazer melhor, mas
deixe a rebeldia de lado e procure demonstrar uma pos-
tura menos autoritária. A agitação vai ser intensa, con-
trole a ansiedade por resultados. Cor: azul.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)
Seu jeito estará mais inquieto e ansioso durante o dia.
Dê prioridade para as tarefas com as mais se identifica
e não se aborreça tanto com o que está fora do seu
alcance. Cor: branco.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Evite medir forças com alguém e ocupe-se com o que
mais gosta de fazer. Cuide da grana e evite gastos
desnecessários. Ao longo do dia, as coisas vão fluir
melhor. Cor: vinho.

HORÓSCOPO

Novelas

REDE MASSA

ANJO SITAEL
A pessoa nascida no dia 15 de agosto
está sob a influência desse anjo. Sabe
que tem muita sorte e por isso tem a
possibilidade de realizar-se financei-
ramente. Está sempre em atividade,
lutando por sua ascensão. Não con-
segue, por orgulho, pedir favores a
ninguém; é um(a) batalhador(a)
solitário(a). É bonito(a) interna e exter-
namente e pelo forte carisma, atrai a
atenção das pessoas. Respira vida e
vivencia cada dia de uma maneira es-
pecial, não gostando muito
da palavra “destino”, por
achá-la muito cômoda.
Tem a alma elevada e
gosta de ter muitos ami-
gos, aos quais geralmente
dá conselhos preciosos.
Tem muita cultura compreen-
dendo facilmente todas as
situações que a vida lhe dá.

06h00 - Café com Jornal
07h00 - Primeira Hora
08h00 - Café com Jornal
09h00 - Dia a Dia
10h10 - Band Kids
11h05 - Atualidades com Olga Bongiovanni
12h10 - Jornal Tarobá 1ª Edição
12h50 - Tarobá Esporte
13h05 - Tempo Quente
14h00 - Vitrine Revista
15h00 - Sabe ou não sabe
15h30 - Tá na tela da Band
17h00 - Brasil Urgente – Nacional
17h40 - Brasil Urgente – Regional
18h40 - Ponto de Vista
18h50 - Jornal Tarobá 2ª Edição
19h20 - Jornal da Band
20h25 - Show da Fé
21h20 - Zoo
21h30 - Como eu conheci sua mãe
22h00 - Os Simpsons
22h30 - Pânico na Band
00h15 - Agora é Tarde
01h15 - Jornal da Noite
02h05 - Quem fim levou?
02h10 - Power Rangers
03h00 - Igreja Universal

05h10 - Telecurso Educação Básica
05h20 - 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
12h00 - Paraná TV 1ª Edição
12h50 - Globo Esporte
13h20 - Jornal Hoje
13h50 - Vídeo Show
14h40 - Sessão da Tarde /  Um tira no jardim de infân-
cia
16h25 - Vale a Pena Ver de Novo / Cobras & Lagartos
18h15 - Boogie Oogie
19h05 - Paraná TV 2ª Edição
19h25 - Geração Brasil
20h30 - Jornal Nacional
21h10 - Império
22h50 - Globo Repórter
23h45 - O Rebu
00h25 - Jornal da Globo
01h00 - Programa do Jô
02h10 - Corujão do Esporte
02h25 - Corujão I / Os donos da noite
04h20 - Corujão II / Mr Magoo

06h00 - Jornal do SBT
07h00 - Notícias da manhã
08h00 - Notícias da manhã
09h00 - Bom Dia & Cia.
12h45 - Um maluco no pedaço
13h30 - Eu a patroa e as crianças
14h15 - Casos de Família
15h15 - Café com aroma de mulher
16h00 - Meu pecado
17h00 - A Feia Mais Bela
18h30 - Chaves
19h20 - Chaves
19h45 - SBT Brasil
20h30 - Chiquititas
21h15 - Rebelde
22h00 - Programa do Ratinho
23h00 - Tela de Sucessos
00h45 - The Noite com Danilo Gentili
01h45 - Jornal do SBT
02h30 - Okay Pessoal

06h00 - IURD
06h45 - Record Kids
07h30 - Paraná no Ar
08h40 - Fala Brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h00 - Balanço Geral
13h45 - Ver Mais
14h30 - Programa da Tarde
17h20 - Cidade Alerta
19h00 - Cidade Alerta Paraná
20h00 - RIC Notícias
20h40 - Jornal da Record
21h30 - Vitória
22h30 - José do Egito
23h30 - Me leva contigo
00h30 - A Nova Super Máquina
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
11h30 - Castelo Rá-Tim-Bum
12h00 - Giro de Noticias
12h05 - Hora do Esporte
12h20 - Jornal da Catve 1ª Edição
13h00 - B.O.
13h15 - Os sete monstrinhos
14h30 - O Show Secreto
14h40 - As aventuras de Tintim
15h00 - Quintal da Cultura
17h40 - Sinais do Sagrado
17h55 - Giro de Notícias
18h00 - Esp. Politica. Cidadania
19h00 - Jornal da Catve 2ª Ed.
20h30 - Inglês com Música
21h00 - Jornal da Cultura
22h00 - Mostra Inter. Cinema
23h00 - Cine Brasil
00h00 - Metrópolis
00h30 - Cabaret Literario
01h30 - Móbile

João Lucas ficará
encantado com
beleza de Isis e
levará um fora

Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) dará um fora em João

Lucas (Daniel Rocha) nos próximos capítulos de

“Império”. O filho de José Alfredo (Alexandre Nero)

ficará encantado com a beleza da jovem e tentará

conhecê-la melhor, mas não conseguirá.

GLOBO
MALHAÇÃO (GLOBO,

17H30)
Wallace acusa Cobra de que-

rer feri-lo intencionalmente. Bete
confisca o celular de Sol e a pren-
de em casa. Karina tenta se apro-
ximar de Cobra, mas ele a evita.
Bianca e Jade se desentendem,
e Lucrécia apoia a filha. Gael cum-
primenta René na entrada da Ri-
balta, e Dandara aprova. Pedro
pergunta por Sol para Wallace.
Edgard avisa a Bianca que ela
abrirá o Show de Talentos, e Jade
se incomoda. Nando se deses-
pera com a ausência de Sol. Sol
consegue fugir de casa. Roberta
se insinua para Marcelo. Lucré-
cia anuncia o cancelamento do
show da banda de Pedro e Sol.
Com a ajuda de Dinho Ouro Pre-
to, Sol consegue chegar à Ri-
balta. Bianca decide passar a
noite com Duca. Bete interrom-
pe a apresentação de Sol no
Show de Talentos.

BOOGIE OOGIE
 (GLOBO, 18H20)

Susana surpreende Lúcia ao
entrar em sua casa e perguntar
por Márcia. Vitória diz a Fernan-
do que deixou Daniele no aero-
porto e não sabe do paradeiro da
prima. Gilda desconfia de que Ro-
drigo está envolvido no desapare-
cimento de Daniele. Inês decide

ir a Barra Mansa com Tadeu para
encontrar Márcia antes de Susa-
na. Márcia é obrigada por Inês a
viajar com ela para o Rio em bus-
ca da criança que foi trocada por
Vitória na maternidade. Inês insis-
te para o pai abrigar Márcia por um
tempo em sua casa. Cristina vê
Daniele com Rodrigo na porta do
curso em que ela leciona e avisa a
Carlota.

GERAÇÃO BRASIL
 (GLOBO, 19H30)

Aroeira conta para Gláucia que
mentiu sobre seu estado de saú-
de para Verônica. Iracema afirma
às amigas que não quer Gláucia
morando em sua casa. Aroeira diz
a Gláucia que não quer se vingar
de Jonas. Brian e Lara desco-
brem mais afinidades durante a
viagem. Manuela reclama para
Igor da proximidade entre Davi e

Megan. Sílvio teme que Gláucia
descubra que ele está saindo com
Marisa. Pamela fica abalada com
a frieza com que Jonas fala de
Davi. Luene divulga uma foto de
Ernesto servindo mesas no bar do
Caolho. Davi conversa com Jonas
sobre um projeto e o deixa impres-
sionado com seu talento. Tomás
encontra Shin e pede para traba-
lhar com ele na Parker TV. Bóris
leva Ludmila ao bar onde Ernesto
trabalha. Gláucia flagra Sílvio e
Marisa juntos. Vander pula no
capô do carro de Pamela e de-
pois cai desacordado. Gláucia faz
uma proposta para Aroeira.

IMPÉRIO  (GLOBO, 21H10)
José Alfredo elogia a entrada

servida no restaurante de Enrico.
Lorraine aguarda ansiosa pela en-
comenda de Maria Marta. Xana
conta para Juliane que Antoninho

já foi garimpeiro. Merival diz para
Elivaldo que consegue relaxar a
prisão dele. Reginaldo diz para
Tuane que ela conseguirá a guar-
da de Victor. Maria Clara conver-
sa com José Alfredo sobre a am-
bição dele. José Alfredo fica en-
cantado com a comida de Vicen-
te. Enrico assume a autoria dos
pratos. Maria Marta sugere para
Danielle que ela procure um em-
prego. Maria Isis vê José Alfredo
com Maria Clara e fica arrasada.
Magnólia pensa em convencer
Maria Isis a engravidar de José
Alfredo. Érika tenta convencer Téo
a desistir de publicar notícias so-
bre o Cláudio. José Alfredo flagra
Magnólia na casa de Maria Isis.

VITÓRIA (RECORD, 22H15)
Capítulo não fornecido pela

emissora.

RECORD

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Polícia
policia@jhoje.com.br

ACIDENTE NO CENTRO
Um acidente envolveu um Corsa e um Focus na noite de quarta-feira, na Rua
Paraná, esquina com a Rua Souza Naves. Os dois veículos seguiam na via
quando um deles tentou desviar de um caminhão e ocorreu a batida. Leomar
Rosset, 36 anos, teve ferimentos graves e sem risco de morte.

AÍLTON SANTOS

penas quatro anos e so-
zinha na rua, sem saber
para onde ir. Uma meni-

na andou aproximadamente
um quilômetro e meio com
uma xícara de café na mão na
manhã de ontem.

Um professor e uma mu-
lher, que a encontraram em
via pública, no Loteamento
Roma, conversaram com a re-
portagem, mas preferiram não
se identificar. Mais do que o
fato de uma criança, de 4
anos, estar sozinha perambu-
lando sem paradeiro, o que
indignou o educador foi a de-
mora dos órgãos competen-
tes em resolver o problema.

A criança teria ido até a
esquina da casa e quase foi
atropelada por um carro. A
menina mal sabia o nome da
mãe, apenas disse que esta-
va procurando-a.

Preocupados, os dois reco-
lheram a garota em casa e aci-
onaram o Conselho Tutelar Oes-
te. “Eles disseram que viriam
logo, mas se passou uma hora
e meia e nada. Ligamos para a
Vara da Infância e Juventude, e

A

SOLUÇÃO?   CONSELHO TUTELAR DEMOROU DUAS HORAS E MEIA PARA TOMAR PROVIDÊNCIA

Menina de quatro anos é
encontrada sozinha na rua

o que nos repassaram é que o
expediente começa apenas à
tarde. Não perguntaram como
a criança estava, onde ela es-
tava e como ela chegou aqui”,
contou o professor.

Na Vara da Infância e da
Juventude, a orientação foi li-
gar para a Polícia Militar. “Eles
nos responderam que tería-
mos que entrar em contato
com o Conselho Tutelar, por-
que eles não poderiam carre-
gar uma criança em uma viatu-

Somente depois de duas
horas e meia o Conselho Tute-
lar apareceu, quando a mãe já
estava voltando para casa com
a menina. “E se fosse alguém
de má fé? Fala-se tanto em pro-
curar os órgãos competentes,
mas na hora de tomar uma ati-
tude, ninguém toma. Por isso
aparecem casos absurdos en-
volvendo crianças”, desabafou.

 “A mãe da menina nos con-
tou que foi à casa de uma vizi-
nha e deixou a menina com o
irmão, que estava dormindo. A
menina saiu de casa sozinha,
em busca da mãe”, afirmou.

ELES DISSERAM QUE
VIRIAM LOGO, MAS SE
PASSOU UMA HORA
E MEIA E NADA

ra. Voltamos para a estaca
zero”, seguiu explicando.

CONTATO
Depois de algum tempo, a

mãe da criança entrou em
contato com a PM, disse que
havia chegado a casa e ficou
desesperada quando não viu
a menina. “Ela contou que li-
gou à Polícia Militar, imedia-
tamente. A PM que resolveu
a situação, passou o nosso
contato e a mãe chegou até
nós”. (Tatiane Bertolino)

O delegado-operacional
da 15ª SDP (Subdivisão Po-
licial) Edgar Santana deixa-
rá, na próxima segunda-feira,
a delegacia e integrará a De-
narc (Divisão Estadual de
Narcóticos) da cidade.

Ele será um dos delegados
da unidade e reforçará o servi-
ço, que já conta com o delega-
do-chefe, Carlos Reis, e com a
delegada Ana Cristina, que
está de licença-maternidade.

Foram 12 meses de traba-
lho, segundo ele, muito provei-
tosos. “Deixo a delegacia com
o coração partido, mas tenho
certeza que será uma ótima
experiência. Conseguimos

desmantelar vários esque-
mas e quadrilhas que atuam
em roubos e furtos, com aju-
da do trabalho dos investiga-
dores. Foi um excelente pe-
ríodo”, avalia.

A determinação foi publi-
cada em Diário Oficial e ain-
da não há nome definido
para assumir o cargo de de-
legado-operacional. (Tatiane
Bertolino)

FORA DA 15ª SDP

Delegado-operacional é transferido à Denarc

 Edgar Santana assumirá

cargo na Denarc

 LORENA MANARIN

Vara da Infância
De acordo com o juiz da

Vara da Infância e da Juven-
tude, Sérgio Kreuz, o juizado
só toma providências a
partir do momento que a
criança é acolhida. “A Vara
só atua se a criança tiver
que ser acolhida. Caso isso
ocorra, o Conselho precisa
comunicar ao juiz, que vai
decidir se a criança continua
em acolhimento ou se deve
ficar com um familiar mais
próximo”, afirmou Kreuz.
Segundo ele, atividade da Vara
da Infância também não possui
plantão. “Nossa atividade é
jurisdicional. O Conselho é
que tem que prestar con-
tas”, ressaltou. (TB)

 Ocorrências que não são da PM
A Polícia Militar resolveu um caso que, em tese, não
caberia à instituição. “Acabamos atendendo muitos

casos que seriam de responsabilidade de outra
instituição. São situações que atrapalham outras

ocorrências, porque o tempo em que uma viatura fica
dedicada a um caso como esse, por exemplo, deixa

de fazer o trabalho de combate à criminalidade”,
explicou o tenente Roberto Tavares.

Além disso, uma criança não pode ser transportada na
viatura, mesmo que na frente. “Dependendo da criação da

criança, pode gerar um trauma muito grande. Em casos
atendidos pelo Conselho, normalmente, nós só damos

apoio”, complementou. (TB)

  “FALA-SE TANTO EM PROCURAR OS
ÓRGÃOS COMPETENTES, MAS NA HORA DE
TOMAR UMA ATITUDE, NINGUÉM TOMA”

De acordo com o presidente
do CMDCA (Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente),
Valdair Debus, a demora do Con-
selho Tutelar será investigada.
“Não poderia demorar, de forma
alguma, ainda mais neste caso
em que a criança estava em si-
tuação de risco. É para não ocor-
rer essa demora que temos cin-
co conselheiros em cada Con-
selho”, disparou.

O atendimento deve ser ime-
diato e o conselheiro deve pro-
curar a família da criança. “Não
encontrando a família, a crian-
ça deve ser acolhida”, explicou.

Segundo ele, a mãe pode
responder por negligência, de-
pendendo da faixa etária do
irmão com que a menina foi
deixada. “É preciso conheci-
mento de causa e analisar a
idade deste irmão. Jamais se
deixa duas crianças sozinhas
em casa”. (TB)

CMDCA

Demora do Conselho
será investigada
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Recusa de atendimento
atrapalha os serviços

CONSCIENTIZAÇÃO  EM DIVERSAS OCORRÊNCIAS,  PACIENTE DISPENSA SOCORRO

boa atuação do Corpo
de Bombeiros é, sem
dúvida, fundamental

para que muitas vidas se-
jam salvas. Mas para que
esse atendimento seja efi-
caz, os socorristas preci-
sam acima de tudo da cola-
boração da população.

Não é um nem dois casos
em que os bombeiros se
deslocam até uma ocorrên-
cia, e a pessoa acaba recu-
sando atendimento.

Segundo a tenente Rafa-
ela Tassi, essa recusa aca-
ba impondo algumas restri-
ções quando existe outra
ocorrência em que os profis-
sionais são solicitados.
“Eles acabam levando mais
tempo para chegar e algum
lugar e, para nós, tempo é
fundamental”.

LEVANTAMENTO

Em 2014,
103 recusas

foram
registradas
Conforme levantamento

feito pelo Hoje, nos anos de
2012, 2013 e 2014 houve
uma redução nos números.
Em todo ano de 2012 foram
278 pessoas que recusaram
socorro; em 2013 foram 170

e até ontem, em
2014, eram 103.

Em um comparativo por
períodos, desde o dia 1º de
janeiro a 14 de agosto, o
ano de 2012 contabilizou

132 recusas e em 2013 um
total de 107.

Segundo a tenente Tassi,
em grande quantidade de

acidentes que envolve
motocicletas e automóveis,
o motociclista acaba recu-
sando atendimento. “Eles

têm receio de que algo
aconteça com seu bem, no

caso o veículo”.
A tenente comenta ainda

que, durante o atendimento
telefônico é solicitado para

a pessoa que entrou em
contato ou com a vítima se
será mesmo necessário o
atendimento. “Se ela está
bem, caminhando, consci-
ente e não teve nenhuma
fratura, não há necessida-
de. Agora se a pessoa está
inconsciente, mesmo que

alguém diga que vai encami-
nhar a vítima ao hospital,
nosso dever é atender”.

(Tissiane Merlak)

NA RUA

Suspeito de  estelionato
já está em liberdade

SUPOSTO ESTUPRO

Vítima entra em contradição

Questionada a respeito
de quem pode recusar aten-
dimento, a tenente esclare-
ce que são maiores de 18
anos, crianças acompanha-
das dos pais e pessoas que
não sofreram ferimentos
graves. “Elas precisam as-
sinar um documento dizen-
do que não será necessário
o atendimento e, caso seja
identificado que ela está
bem, mas não quer acompa-
nhamento, é pedida a assi-
natura de duas testemu-
nhas para que, posterior-
mente, não alegue falta de
socorro”. (Tissiane Merlak)

A Delegacia da Mulher de
Cascavel investiga o caso de
um suposto estupro que teria
ocorrido no Bairro Periollo, na
noite de 12 de agosto.

A vítima compareceu à Dele-
gacia na tarde de quarta-feira,
para prestar depoimento, acom-
panhada do marido e disse que
havia solicitado transporte com
um mototaxista, que teria abu-
sado sexualmente dela.

Porém, momentos depois,
a mulher voltou à Delegacia e
disse que não havia ocorrido
o abuso. Segundo a delegada
Mariana Vieira, a mulher não
apresentava vestígios de que
poderia ter sido ameaçada
para mudar a versão.

“Para nos ajudar na inves-
tigação, ela compareceu ao
IML [Instituto Médico Legal]
para fazer um exame de con-

junção carnal”, afirma.
O mototaxista negou o cri-

me. Informações de testemu-
nhas teriam dado conta que a
mulher estava com sinais de
embriaguês e que mal conse-
guia subir na moto.

A relação, se houve, pode ter
sido consentida e ela teria
dado queixa apenas por insis-

tência do marido. Porém, a de-
legada não confirmou estas in-
formações e disse que o caso
permanece em investigação.

Ontem, enquanto aguardava
para fazer exame no IML, ela teve
um mal estar e precisou de
atendimento do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgên-
cia). (Tatiane Bertolino)

Preso na noite da últi-
ma quinta-feira, acusado
de estelionato, Ercibaldo
da Silva já está em liber-
dade. No dia 12, a Justi-
ça expediu um alvará de
soltura ao detento, que
foi liberado da carcera-
gem da 15ª SDP (Subdivi-
são Policial), onde perma-
necia encarcerado.

Ele é suspeito de par-
ticipar de uma fraude,
desvendada pela Polícia
Civil de Cascavel. No es-
quema, ele teria utilizado
car teira funcional, carro
adesivado e até uniforme

da Justiça Federal para
aplicar os golpes, já que
era ex-servidor da Justiça.

Ercibaldo e outras oito
pessoas participaram de
um esquema e utilizavam
o CNPJ de uma farmácia
para fazer grandes com-
pras sem pagar. A Polícia
Civil fechou a farmácia,
apreendeu os produtos e
também recuperou, em Lon-
drina, uma motocicleta no
valor de R$ 79 mil. Os pro-
dutos estão sendo devolvi-
dos às vítimas e a polícia
procura os demais envolvi-
dos. (Tatiane Bertolino)

A
LORENA MANARIN

Quando motociclistas se envolvem em

acidente, na maioria dos casos eles

recusam atendimento

MATEUS BARBIERI

Mulher passou mal no IML e foi atendida pelo SAMU

2012 ..................... 278 .................................. 379
2013 ..................... 170 .................................. 283
2014*.................. 103 ................................. 67

 Dados referentes ao período de
1º de janeiro a 14 de agosto

Ano Recusa de
atendimento

Pessoas
Ilesas
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

54
79

1791
3 6
395

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

146Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Recuperada
Uma caminhonete S-10 de cor azul, roubada na
madrugada de ontem em Cascavel, foi recuperada
pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no posto da
Ponte da Amizade. O carro estava com placas
paraguaias.

Na praça
Dois adolescentes, de 12 e 14 anos, foram
apreendidos ontem, na Praça Wilson Jofre, com
11 buchas de maconha. Aos policiais eles
disseram que compraram 16 buchas por R$ 50 e
as revenderiam.

ROUBOS  SEIS PESSOAS COM IDADE DE 15 E 21 ANOS ESTAVAM EM DUAS CASAS

enos de 24 horas após
uma família ser rendida
no Bairro Universitário

por assaltantes, o GDE (Grupo
de Diligências Especiais) apre-
endeu seis pessoas suspeitas
de terem praticado o crime.

Com idade de 15 a 21
anos, os jovens foram encon-
trados em duas casas, uma no
Bairro Universitário e outra no
Loteamento Santa Catarina.

No local, os policiais en-
contraram quatro notebooks,
um tablet, dois televisores de
42 polegadas, três celulares
de última geração, uma estei-
ra, videogame, além de uma
quantia em dinheiro, que se-
ria proveniente da venda de
uma caminhonete Nissan
Frontier, levada pelos assal-
tantes e vendida no Paraguai.

Segundo o delegado opera-
cional da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), Edgar Santana, eles
foram reconhecidos pelas víti-
mas que foram rendidas por
volta das 22h. “Eles entraram
na casa surpreendendo cinco
pessoas que estavam se prepa-
rando para dormir, os morado-
res ficaram até às 3h em cárce-

Outro caso
Questionado a respeito do
envolvimento da quadrilha
no roubo ocorrido na tarde
de quarta-feira na casa do
empresário Pedro Muffato
Júnior, o delegado disse

que provavelmente trata-se
de outra quadrilha. “Como

as prisões ocorreram quase
no fim da tarde de hoje

[ontem], ainda não
sabemos quantos roubos
eles participaram”. Ele

espera que, caso alguma
vítima reconheça o grupo,
entre em contato com a
polícia. (Tissiane Merlak)

GDE desmantela
quadrilha de
assaltantes

re privado, até que a caminho-
nete passasse pela Ponte Ayr-
ton Senna sentido Paraguai”.

Conforme Edgar, eles são
suspeitos de ter praticado ou-
tros roubos em que caminho-
netes foram levadas ao país
vizinho. “Também há indícios da
participação deles em um as-
salto há cerca de 20 dias em
outra casa, no Bairro São Cris-
tóvão, em que 14 pessoas de
uma mesma família foram fei-
tas reféns quando realizavam
uma confraternização”. Com o
grupo também foi apreendido
um revólver calibre 38, trazido
do Paraguai, com três muni-
ções intactas, que foi usada no
assalto. (Tissiane Merlak)

Após a divulgação de um
novo vídeo em que Marcos

Rocha, pai do menino
Vrajamany, apareceria
incentivando o garoto a
alimentar e acariciar um
leão, o delegado Denis
Zortea Merino pediu a

prorrogação do prazo para
a conclusão do inquérito.
A princípio as investiga-

ções deveriam ser conclu-
ídas até o fim do mês,
mas será necessário

mais 30 dias para que o
inquérito seja encerrado.
Nesse período, o delegado
deverá ouvir outras teste-
munhas além da mãe e do

próprio Vrajamany, que
serão interrogados por
carta precatória. Caso

necessário, será verificada
a necessidade de perícia

nos vídeos divulgados para
que a polícia saiba se não

houve nenhum tipo de
montagem.

Na próxima semana
outras quatro testemu-

nhas devem ser ouvidas,
entre elas o veterinário do

Zoológico. Uma carta
precatória foi enviada

para Santa Catarina, onde
vive outra pessoa que
presenciou o ataque.

CASO VRAJAMANY

Delegado pede
prorrogação de

prazo

M

NA REGIÃO
Segundo o delegado-chefe da 15ª SDP (Subdivisão

Policial), Pedro Fernandes, há indícios que a
quadrilha esteja envolvida em outros roubos de
caminhonetes na região. “Sabemos que eles teriam
praticado um crime semelhante em Umuarama,
devido a uma vítima ter reconhecido um de seus
pertences por uma foto publicada em redes sociais
de uma das adolescentes apreendidas”. (TM)

 Jovens usaram revólver calibre 38 para cometer o crime

 MATEUS BARBIERI

 O passageiro de uma moto-
cicleta ficou gravemente ferido
na noite de ontem, após um
acidente no cruzamento da Ave-
nida Tito Muffato com a Rua Tur-
quesa, no Bairro Santa Cruz.

Odair Alves da Silva, de 21
anos, foi atendido por socor-
ristas do Siate (Serviço Inte-

TITO MUFFATO

Passageiro de moto fica gravemente ferido

grado de Atendimento ao Trau-
ma e Emergência) com trauma-
tismo crânio encefálico, sendo
encaminhado ao Hospital Uni-
versitário em estado grave e
com risco de morte.

Conforme o condutor de um
veículo Escort, que se envol-
veu na colisão, o carro e a

GDE desmantela
quadrilha de
assaltantes

Valores
Sobre o valor que foi

comercializado a
caminhonete no

Paraguai, o delegado
Edgar Santana disse que
se estima 10% do seu
valor real. “Pelo que

conseguimos apurar no
momento, o receptador
teria pagado R$ 13 mil

pelo carro”.
Para Edgar, há indicações
de que a quadrilha agia

com encomendas. “Como
eles roubaram o carro à
noite e na madrugada já
havia sido vendido, essa

suspeita pode se
confirmar nas próximas

horas”. (TM)

moto seguiam pela Avenida
quando o motorista teria liga-
do o pisca, indicando que fa-
ria uma conversão para aces-
sar a Rua Turquesa.

O motociclista, que não teria
visto a sinalização, tentou uma ul-
trapassagem e acabou atingindo
o carro. (Tissiane Merlak)

 AÍLTON SANTOS

 Odair Alves da Silva, de 21 anos, sofreu traumatismo crânio encefálico
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HANDEBOL    CASCAVEL RECEBE A ÚLTIMA ETAPA DA FASE CLASSIFICATÓRIA DO PARANAENSE

Em casa, pela classificação

s equipes de handebol fe-
minino e masculino de
Cascavel entram em qua-

dra neste fim de semana pela
terceira e última etapa do Pa-
ranaense Divisão A categoria
Juvenil. As disputas que ocor-
rem simultaneamente nos gi-
násios da Neva e São Cris-
tóvão, tem início neste sá-
bado, às 13h30 e seguem
até domingo, às 16h.

Os confrontos, válidos pela
etapa decisiva da fase classifi-
catória, definem as equipes
que disputam a fase final em
Maringá, marcada para os dias
13 e 14 de setembro.

Para a etapa cascavelense,
o naipe feminino de Cascavel,
mesmo contando com dois
desfalques, uma pivô e uma
ponta, tem expectativas de ven-
cer os três jogos do fim de se-
mana para que ao fim das dis-
putas, obtenha a vaga para a
fase final na primeira posição
desta etapa. Os adversários do
grupo dirigido pelo técnico Mar-
cos Galhardo são as equipes
de Curitiba, Sarandi e Floraí.

Já pelo naipe masculino, a
participação dos comandados

HORÁRIO DOS
JOGOS

pelo técnico Cezar Roberto Ca-
sagrande tem início no sábado,
às 16h, quando a equipe casca-
velense enfrenta o time de Fran-
cisco Alves. No domingo, é a vez
de encarar Campo Mourão pela
manhã e o grupo de Alto Para-
ná pelo período da tarde. Para
os compromissos contra adver-
sários de alto nível a equipe de
Cascavel, terceira colocada na
classificação geral, vai à quadra
com dois desfalques.

A equipe cascavelense femi-
nina de vôlei realiza neste fim
de semana seus últimos três
jogos pela fase classificatória
do Campeonato Paranaense
categoria Adulta. As disputas
são válidas pela quarta etapa
da competição, programada
para a cidade de Toledo.

Duas vitórias. É o que o time
de voleibol feminino de Casca-
vel/Caio necessita para confir-
mar a classificação às semifi-
nais do Estadual e garantir a
segunda melhor campanha, já
que o representante de Marin-
gá é o favorito para assumir a
primeira colocação.

Os compromissos do grupo
treinado por Fernando Bonat-
to na etapa decisiva terão iní-
cio hoje. A equipe cascavelen-

ESTADUAL DE VÔLEI

Cascavel quer confirmar presença nas semifinais

se reencontra o único time que
conseguiu vencê-la, justamen-
te o anfitrião da etapa, Toledo.
As duas equipes fizeram o jogo
de abertura do campeonato,
em Cascavel, e os rivais vence-
ram por 3 sets a 2.

Bonatto garante que o mo-
mento agora é outro, tanto é
que depois disso, Cascavel
perdeu apenas um set na com-
petição. “Era um jogo de es-
treia e jogamos com pratica-
mente nossa equipe juvenil. De
lá para cá, conseguimos recu-
perar jogadoras importantes
como a Carol, a Simone e a Na-
thalya Larysa. Nosso objetivo é
permanecer no segundo lugar.
Sabemos que Maringá deve con-
firmar a melhor campanha”, ex-
plicou o comandante.

O jogo contra Toledo está
programado para as 20h, no
Ginásio de Esportes Aldenir
Rossoni, em Toledo. No mes-
mo local, Cascavel fará os dois
últimos jogos da fase classifi-
catória. Na manhã de sábado,
às 10h, enfrenta Irati. E por fim,
no domingo, às 8h, enfrenta
São José dos Pinhais.

As atletas relacionadas para
a etapa do Estadual Adulto são
Anna Micaela, Dudi e Patrícia (le-
vantadoras); Andressa, Diúlia e
Dani (centrais); Nathalya Lary-
sa, Carol, Bárbara e Talyne (pon-
teiras) e; Nathália (líbero).

Equipe feminina treina na quadra da Neva antes das disputas

MATEUS BARBIERI

Confrontos deste fim de semana serão decisivos para equipe masculina

 DIVULGAÇÃO

Cascavel e Toledo se
enfrentam hoje pelo
Estadual Adulto

DIVULGAÇÃO

LIGA FUTSAL
A equipe do Marechal Rondon entra em quadra nesta

sexta-feira, às 20h, para receber a equipe do Sorocaba,
no Ginásio Esportes Ney Braga, pela Liga Nacional de

Futsal. Os rondonenses vêm de derrota pela competição,
sofrida no último sábado, por 3 a 2 para o Guarapuava.

Em jogo realizado na noite de quarta-feira, o
Umuarama Futsal foi goleado por 6 a 2 pela mesma
equipe paulista. Com o resultado, os umuaramenses

estacionam na 12ª posição da tabela de classificação da
Liga com dez pontos.

SÁBADO
Ginásio da Neva

14h45 - Cascavel x  Sarandi
Feminino

16h - Francisco Alves x Cascavel
Masculino
DOMINGO

Ginásio da Neva
8h30  - Cascavel x Curitiba

Feminino
9h45 - Cascavel x Campo Mourão

Masculino
14h45  - Cascavel x Floraí

Feminino
16h - Alto Paraná x Cascavel

Masculino

A

APÓS SANTOS, RONALDINHO GAÚCHO É OFERECIDO AO PALMEIRAS
O Palmeiras é mais um a receber oferta por Ronaldinho Gaúcho. Diretores do clube
confirmaram que Roberto Assis, empresário e irmão do meia, está conversando com
diversos clubes sobre a possibilidade de contratação do atleta, que rescindiu com o Atlético-
MG recentemente. O Santos também é um possível destino.

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
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EM CASCAVEL    DE OLHO NO FUTURO, MYASAVA DISPUTA ETAPA DO BRASILEIRO DE TURISMO

esta temporada, a região
Oeste do Paraná não tem
nenhum representante na

Stock Car. Mas nem por isso
os fãs de automobilismo de
Cascavel e região ficarão sem
ter para quem torcer na progra-
mação da sexta etapa da tem-
porada, a ser disputada domin-
go, no Autódromo Zilmar Beux.
O cascavelense Gustavo Mya-
sava irá disputar o Brasileiro
de Turismo, que faz parte da
programação do evento.

Gustavo acertou durante a
semana sua participação na

Correndo em casa

STOCK CAR

Marcos Gomes reencontra palco das vitórias

prova cascavelense pela equi-
pe J. Star, a mesma do tam-
bém cascavelense Daniel Ka-
efer pelo Brasileiro de Marcas.

Segundo Gustavo Myasava,
a decisão de participar da pro-
va do Brasileiro de Turismo em
casa será fator determinante
para decidir o seu futuro no au-
tomobilismo. No fim do ano
terá que tomar a decisão de
continuar em categorias de
monopostos ou optar em pas-
sar a competir de Turismo.

O piloto da casa adianta que
sua maior dificuldade será a

adaptação aos pontos de frena-
gens do circuito cascavelense,
que com monopostos são pra-
ticamente dentro das curvas, ao
contrário do Turismo, que exige
frenagem bem antes, além da
aceleração que nos fórmulas é
um dos fatores que ajudam na
aderência nas curvas, bem di-
ferente do Turismo. “Teremos
dois treinos para tentar adap-
tação ao carro. É muito pouco
tempo, mas não tinha como
deixar de aceitar esta oferta,
pois competir em casa sempre
é gratificante”, afirma Gustavo.

COMO EM 2012

Átila Abreu mira pole
Na temporada 2013, o

Circuito Stock Car disputou
duas provas em Cascavel e
Marcos Gomes venceu as
duas. Por isso, o aproveita-
mento de 100% do piloto da
Schin Racing o motiva a re-
tornar à liderança do campe-
onato, posição que ocupou
até a Corrida do Milhão.

Atualmente, na classifica-
ção, Marcos Gomes ocupa a
sétima posição, com 64 pon-
tos. “Sou suspeito para falar
sobre Cascavel. Corri apenas
duas vezes nessa pista e ven-
ci as duas corridas. Com cer-
teza me traz muita sorte e con-
fiança, isso é muito importan-
te para qualquer piloto”, co-
mentou o dono do carro 80.

As características da pis-
ta agradam Marcos Gomes,
que elogia o traçado do Zil-
mar Beux. “Com certeza, Cas-
cavel é uma das pistas favo-
ritas de todos os pilotos da
categoria. A curva 1, chama-
da de Bacião, para mim é a
curva mais desafiadora da
temporada da Stock Car. Che-
gamos a fazer ela bem próxi-
mos dos 200 km/h. O resto
da pista também é bem inte-
ressante, com curvas inclina-
das e uma boa velocidade
média, com alguns pontos
de ultrapassagem”, explica.

Pelas características do
circuito, Marcos Gomes acre-
dita que poderá chegar a ter-
ceira vitória em Cascavel. “As
expectativas são ótimas. Em-
bora não tenha vencido nenhu-
ma corrida esse ano, acho que
estaremos bem competitivos
para brigarmos mais uma vez
pela vitória”, acrescenta.

Programação no
autódromo para hoje

9h40 às 10h ----------- 1º treino extra (Grupo 1)

10h10 às 10h30 ---------- 1º treino extra (Grupo 2)

12h às 12h20 ----------- 2º treino extra (Grupo 1)

12h30 às 12h50 ---------- 2º treino extra (Grupo 2)

14h40 às 15h20 --      1º treino livre Turismo (Grupo 2)

15h30 às 16h10 -----------1º treino livre (Grupo 1)

16h20 às 17h ------------1º treino livre (Grupo 2)

N

Gustavo Myasava é o representante cascavelense no Campeonato Brasileiro de Turismo

Líder do campeonato de
pilotos do Circuito Stock
Car, com 76 pontos, Átila
Abreu avalia que sua equi-
pe, a Mobil Super Racing,
vive seu melhor momento na
competição e espera poder
repetir 2012, quando obte-
ve a pole position em Cas-
cavel. “O momento não po-
deria ser melhor para nós.
Saímos da Corrida do Mi-
lhão a duas semanas sem
o prêmio, porém, em primei-

ro no campeonato”, afirma.
O piloto destaca as carac-

terísticas da pista cascavelen-
se. “Tem um traçado bastan-
te desafiador. A curva do Ba-
cião é uma das mais legais do
calendário, sempre palco de
grandes disputas. Consideran-
do as duas baterias, teremos
60 minutos de corrida. Então
vamos trabalhar um carro para
chegar até o fim com pneus e
freios funcionando per feita-
mente”, comenta Átila.

Átila Abreu defende liderança do campeonato

DIVULGAÇÃO

Marcos Gomes quer comemorar vitória pela terceira vez em Cascavel

DIVULGAÇÃO
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Para escapar da degola
PARANÁ   TRICOLOR EMBARCA PARA GOIÂNIA COM DÚVIDA NA ZAGA

zagueiro Alisson é a úni-
ca dúvida do treinador
Claudinei Oliveira para a

partida do Paraná contra o
Atlético-GO, nesta sexta-feira,
pela 16ª rodada da Série B. O
elenco tricolor embarcou na
manhã de ontem para Goiânia,
onde treina hoje à tarde.

O jogador, que sofreu uma
queda após uma dividida de
bola na vitória contra o Vila

SÃO PAULO

Só um jogador
treina no campo
após eliminação

O CT da Barra Funda viveu
um dia atípico na tarde de

ontem. Apenas um jogador do
São Paulo foi ao gramado
para trabalhar com bola:

Renan Ribeiro, terceiro goleiro
do elenco. Ele pegou uma

bola e foi para um dos cam-
pos onde trabalhou chutes

em um paredão utilizado por
alguns jogadores para aprimo-

rar passes. O goleiro fez o
trabalho por conta própria,

sem supervisão de qualquer
membro da comissão técnica
- nenhum deles foi ao grama-
do. Todos os outros jogadores
do elenco ficaram na parte de

dentro do CT.
Normalmente, os dias

seguintes às partidas têm
treino regenerativo para os
atletas que jogaram como

titulares e treino no campo,
com bola, ao lado da comis-
são técnica, para os atletas

que não atuaram ou entraram
durante o segundo tempo.
Ontem, não houve treino.

Apenas academia.

Nova, no último sábado, está
com dores no quadril e foi a
ausência nos treinos da sema-
na. Ele será avaliado em Goiâ-
nia para saber se tem condi-
ções de jogo. Caso não possa
atuar, o substituto de Alisson
será o zagueiro Anderson
Rosa, que está liberado para
jogar após cumprir suspensão.

No ataque, o treinador até
levou para Goiânia, Adaílton,

contratado semana passada,
mas preferiu ter o novato Arthur,
de 20 anos, substituindo Gian-
carlo, suspenso. O garoto já ha-
via sido titular nas partidas con-
tra ABC e Vasco e entrou no de-
correr da partida contra o Vila
Nova anotando o terceiro gol
paranista na vitória por 3 a 1.

A provável equipe do Para-
ná que entra no campo do Ser-
ra Dourada deverá contar com

Marcos; Chiquinho, Gustavo,
Alisson (Anderson Rosa) e Bre-
no; Lucas Otávio, Marcos Ser-
rato, Ricardinho e Lúcio Flávio;
Tiago Alves e Arthur.

O Tricolor está na 16ª co-
locação da tabela de classi-
ficação da Série B, com 16
pontos em 15 partidas. Já o
adversário deste fim de se-
mana é o oitavo, com 22 pon-
tos em 15 partidas.

O

LUIZ ANTÔNIO
Após pouco mais de 1h30 de depoimento, o jogador do

Flamengo, Luiz Antônio deixou a Delegacia de Repressão
às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais,
onde compareceu na tarde de ontem para explicar uma
suposta ligação com grupos milicianos da zona oeste do
Rio de Janeiro. Acompanhado do advogado do Flamengo
Michel Assef Filho, o meia negou que tenha presenteado
um chefe do grupo e qualquer envolvimento com os
bandidos investigados pela polícia.

O volante Willians (foto) seguirá fora do time titu-
lar do Internacional por mais um tempo. Ausente
diante do Ceará, em jogo válido pela Copa do Bra-
sil, ele teve detectada uma lesão muscular de grau
dois no músculo posterior da coxa esquerda e se-
gundo Abel Braga não irá encarar Goiás, São Paulo
e Atlético-MG – confrontos do Colorado no Cam-
peonato Brasileiro. O retorno do atleta deve ocor-
rer contra o Palmeiras, em 30 de agosto, no Paca-
embu.

DIVULGAÇÃO

1) Luiz Carlos da Silva Guedes
Rosangela Aparecida Leopoldo

2) Odair José Peletti
Rosicler Cardoso Silva

3) Ageu de Lima Rosa
Daiane Grobs Martins
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25oC 23oC10oC 27oC20oC

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

9oC 14oC

FOZ DO IGUAÇU

15oC

LONDRINA

22oC10oC 25oC13oC

CURITIBA

16oC7oC 169oC10oC
Céu com
muitas
nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

SÁBADO

Nublado

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

SEXTA

NOVA
25/08 - 11h12

CRESCENTE
02/09 - 08h11

CHEIA
10/08 - 15h09

MINGUANTE
17/08 - 09h25SÁBADOSEXTA SÁBADOSEXTASÁBADOSEXTA

Parcialmente
nublado com
chuva e
trovoadas

Sol

esta sexta-feira, às 8h30,
a seleção brasileira femi-
nina de vôlei enfrentará os

Estados Unidos, em Bancoc, na
Tailândia. A partida será válida
pelo Grupo G do Grand Prix,
que tem ainda República Do-
minicana e as donas da casa.

As brasileiras duelaram
com as norte-americanos no
último domingo em São Pau-
lo e as donas da casa, invic-
tas na competição, venceram
por 3 sets a 0. Na classifica-
ção geral, o time verde e ama-
relo lidera com 18 pontos. A
Turquia está em segundo,
com 13, a China aparece em
terceiro, também com 13, po-
rém, com um saldo de sets
pior que as turcas, e a Sér-
via em quarto, com 11. As
americanas aparecem so-
mente em sexto lugar, com
nove pontos conquistados.

VÔLEI  POR VAGA NA FASE FINAL, BRASIL ENFRENTA OS ESTADOS UNIDOS

A revanche
Em caso de um resultado

positivo das brasileiras por
qualquer placar, as atuais
campeãs olímpicas garantem
um lugar na fase final. No
Grand Prix, as quatro equipes
mais bem classificadas ao
fim desta semana avançam
para fase decisiva, que con-
tará ainda com outros dois
times: Japão (país sede) e o
vencedor da segunda divi-
são. A etapa derradeira deve
ocorrer entre 20 a 24 de
agosto, em Tóquio, no Japão.

Agüero
O Manchester City

chegou a um acordo
com Agüero e renovou o

contrato do
atacante por mais cinco
anos, acabando assim,
com as especulações

de que o argentino
poderia deixar

a equipe e voltar ao
futebol espanhol, onde
atuou até 2011. Aos 26

anos, Agüero tem
122 jogos e 75 gols

marcados, tendo como
destaques as

conquistas de dois
títulos do

Campeonato Inglês. “A
cada ano, pretendo

melhorar o anterior. A
última temporada foi
incrível, mas eu não

estou satisfeito, quero
mais e posso alcançá-
los”, afirmou o atleta

ao site oficial do clube.

N

ITÁLIA
Antonio Conte, ex-treinador da Juventus, foi anunciado oficialmente pela Federação

Italiana de Futebol como novo técnico da Itália para os próximos dois anos. Conte
substitui Cesare Prandelli no cargo, que renunciou após a participação da seleção
italiana na Copa do Mundo no Brasil, onde a “Azzurra” fracassou, sendo eliminada na
fase de grupos.

Ponteira Jaqueline espera por jogo equilibrado contra as norte-americanas

CBV


