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EBOLA: Segundo exame dá negativo e grupo é liberado do monitoramento Pág. 07

14 Garoto diz que matou 
porque mulher “armou 
uma casinha” para ele

DIRETOR DIZ QUE PROBLEMA É CAUSADO PELA DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTOS

Recém-nascidos ficam sem
medicamentos na UTI do HU

Na luta pela vida, muitos bebês enfrentam outra dificuldade na UTI Neonatal do Hospital Universitário de 
Cascavel: a falta de medicamentos. O próprio diretor-geral do HU, Sergio Feetback, admite o problema e diz que 
ele é causado pela demora na entrega dos produtos. Mães que acompanham os bebês reclamam ainda da falta 

de toalhas e até mesmo de leitos. Muitas ficam em poltronas após terem dado à luz. Pág. 07

Vereadores 
fazem nova 
vistoria nas UPAs
Pág. 03

O calor chegou com 
tudo na região e deve 

continuar intenso. 
Em Cascavel, os 

termômetros chegaram 
ontem aos 37ºC, mas 

a sensação térmica era 
de 40ºC. O jeito é tentar 
se refrescar. Nas lojas, 
a venda de ventiladores 
e climatizadores dobrou 

nos últimos dias.
Pág. 09
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Roda vivaRoda vivaRoda vivaRoda vivaRoda viva
    Orlando e Márcia de

Oliveira Gaspar foram para
Belo Horizonte assistir ao

casamento da neta Milena com
Fernando Müller, celebrado

sábado passado.

    Aniversariante desta
quarta-feira, Iolanda Ferraz de

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

    Marco Aurélio e Leila
Peres Gonzaga encomendaram

para novembro a segunda
visita da cegonha.

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

Cavalcanti passeiam
em Cascavel.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
Festa que agita a galera

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

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

oOo
Além das delícias típicas que serão servidas aos

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

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

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

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

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

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

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

Santo Agostinho

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

Bruna Foltz e Priscila
Pavelski, no Wood’s Bar

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

De tirar o fôlego, a bela Amanda Helmann é o 
destaque da coluna desta terça-feira.
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SAÚDE PÚBLICA
Vereadores 

ameaçam ir à 
Justiça contra 
superlotação
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falecimentos

Óbitos registrados
ontem, até as 17h, pela

Acesc, em Cascavel

Referência no atendimento
obstétrico e de urgência a be-
bês prematuros, o Hospital
Universitário de Cascavel en-
frenta um grave problema: a fal-
ta de alguns medicamentos
para o tratamento de quem
chegou antes da hora ao mun-
do e luta bravamente para fi-
car nele. Leia reportagem de
destaque desta edição na pá-
gina 7, a qual trata dessa defi-
ciência causada, conforme a
própria direção, por motivos

Obstáculo à vida
alheios ao seu controle.

A saúde pública também é tra-
tada na página 3. Leia que verea-
dores voltaram às UPAs para veri-
ficar as condições dos pacientes
que aguardam leitos. E, para alí-
vio de todos, o segundo exame deu
negativo para a suspeita de ebo-
la no africano que esteve em Cas-
cavel. Mais sobre esse assunto
você confere na página 7.

E que calor, hein?! Os dias
típicos do auge do verão devem
continuar neste início de pri-

mavera por toda a região.
Como consequência, começa
a corrida em busca de venti-
ladores e aparelhos de ar-
condic ionado para tentar
amenizar o desconfor to.

Um garoto de 17 anos confes-
sou ter matado uma mulher que
estaria lhe fazendo ameaças. A re-
portagem está no caderno policial.

Veja ainda a programação es-
portiva local e nacional, a progra-
mação cultural e se divirta com
a coluna Cartucho.

“Somos chamados a acolher toda pes-
soa, porque é criatura de Deus. Sem

fazer discriminações do ponto de vista
étnico, religioso, sexual e moral. Mas

isso não significa que estamos aprovan-
do o que a pessoa faz”

Arcebispo de Aparecida (SP) e presidente da CNBB
(Confederação Nacional dos Bispos do Brasil),
dom Raymundo Damasceno, que participa, no

Vaticano, do sínodo dos bispos.

Leitura no Ponto
Até sexta-feira quem
esperar pelo transporte
coletivo nos dois pontos
em frente à Biblioteca
Pública, no Centro de
Cascavel, poderá contar
com uma atração
diferente. Vários livros
de poesias, contos e
romances estarão à
disposição dos
passageiros. A atração
faz parte das atividades
da 4ª Virada Cultural
2014. Espere e leia!

Cachimbo Torto
Nesta terça-feira o filme
Cachimbo Torto será
exibido a partir das 10h
na Escola Sagrada
Família, no Bairro São
Cristóvão, em Cascavel.
Cachimbo Torto é um
projeto da Central
Cinematográfica de
Cascavel, com objetivo
de apresentar histórias
que mexam com o
imaginário das pessoas.
A exibição tem apoio do
NRE (Núcleo Regional de

Educação), que exibirá o
filme em todas as escolas
de Cascavel e região.

Letras
Teve início ontem e segue
até amanhã a 16º Semana
Acadêmica de Letras:
Memória, Engajamento e
Assistência Estudantil, da
Unioeste de Cascavel. O
evento visa proporcionar
discussões sobre
Língua(gem), Literatura e
a Prática de Ensino.
Informações: http://
salucac.blogspot.com.br/.

Na reta final das eleições gerais deste
ano para a Presidência da República, muito
pouco se tem abordado um dos principais
fatores capazes de impulsionar o desenvolvi-
mento brasileiro: a qualidade da educação.
Nos debates e nas declarações dos candi-
datos, todos os tipos de problemas, acusa-
ções e escândalos são levantados, mas nada
se fala de concreto sobre as ações que os
programas de governo preveem para me-
lhorar a situação do ensino no País.

A União tem plenas condições de contri-
buir para o avanço da qualidade das escolas
públicas, embora a
responsabilidade
constitucional pela
Educação Infantil e
pelos Ensinos Fun-
damental e Médio
seja de prefeituras e
estados. No entanto,
o governo federal e
as demais unidades
federativas não têm
dado ao setor atenção proporcional à sua
efetiva importância para a formação de uma
sociedade mais justa e igualitária.

As avaliações, inclusive de organismos
governamentais, demonstram esse des-
compasso. Um exemplo: de acordo com
o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica), indicador geral do desem-

Educação e eleições 2014
Rubens Passos é presidente da Abfiae (Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares)

penho dos alunos nas redes privada e pú-
blica, divulgado pelo Ministério da Educa-
ção no início de setembro, o Brasil ficou
abaixo da meta projetada no ciclo final do
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e no
Ensino Médio. Essa performance dos es-
tudantes é muito preocupante e mostra
que não estamos avançando.

O nosso grande desafio, portanto, conti-
nua sendo melhorar a qualidade do Ensino
Básico em todo o País e evitar um dos mais
graves problemas que atingem o setor: a eva-
são escolar. De acordo com os mais atuali-

zados dados, em 2012 a
taxa de abandono atingiu
24,3%. O índice torna-se
ainda mais alarmante
quando comparado aos
de nações vizinhas, como
Chile (2,6%), Argentina
(6,2%) e Uruguai (4,8%).
Um a cada quatro alunos
que inicia o Ensino Fun-
damental no Brasil aban-

dona a escola antes de completar a última
série. É o que indica o último relatório sobre o
tema do Pnud (Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento).

Nesse sentido, uma das providênci-
as importantes é reduzir os impostos in-
cidentes sobre os materiais escolares. O
IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamen-

to Tributário) divulgou que esses artigos
são taxados em até 47%, como no caso
das canetas. Itens como apontador e a bor-
racha escolar têm alíquota de 43%; ca-
derno universitário e lápis, 35%.

Uma PEC (Proposta de Emenda à Cons-
tituição) estabelece o fim dos impostos sobre
os materiais escolares. Trata-se da PEC 24/
2014, apresentada pelo senador Alfredo Nas-
cimento. Sua aprovação seria uma solução
imediata para a redução da elevadíssima car-
ga tributária sobre material escolar existente
no País e uma forma de demonstrar que nos-
sos parlamentares e governantes realmente
levam a sério o tema da educação.

Por todas essas razões, a Abfiae (Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes e Impor-
tadores de Artigos Escolares) encaminhou
aos candidatos à Presidência da Repúbli-
ca e a cargos do Legislativo reivindicação
de apoio à aprovação da PEC. É inadmissí-
vel que, em um país onde os políticos repe-
tem-se na afirmação de que o ensino é pri-
oridade, convivamos com a elevada carga
tributária sobre o material escolar.

Já é hora de os governantes, os parla-
mentares e os candidatos à Presidência pres-
tarem mais atenção e focarem seus esfor-
ços em resolver esse problema tão grave.
Ou alguém duvida que a precariedade da
educação pública é um dos obstáculos ao
nosso progresso socioeconômico?

“Alguém duvida
que a recariedade
da educação
pública é um dos
obstáculos ao
nosso progresso
socioeconômico?”

 Ariana R. Leite (29)

 Ana Lucia Pinheiro (30)

 Francisco J. da Silva (58)

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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DIVULGAÇÃO

Convite a Caputo
O vereador Vanderlei
do Conselho chegou a
sugerir a convocação
do secretário estadual
Michele Caputo Neto
para uma audiência
pública na Câmara a
fim de discutir a crise
de leitos na rede
hospitalar de Cascavel.

Em casa
O presidenciável Aécio
Neves (PSDB) reuniu
ontem, em Curitiba, os
vitoriosos
paranaenses do
primeiro turno na
eleição e se sentiu em
casa. Recebeu no
Paraná uma das
maiores votações do
País e tem a promessa
pública do governador
reeleito Beto Richa
(PSDB) de chegar a
65% dos votos no
segundo turno.
 
Caravanas
O PSDB contratou 20
ônibus para levar seus
prefeitos e filiados de
cidades do interior à
capital ouvir o
candidato. O palanque
reuniu a maioria dos
eleitos, do senador
Alvaro Dias aos
deputados federais

Saúde em foco
Alguns vereadores de Cascavel
voltaram suas “metralhadoras

verbais” para a 10ª Regional de
Saúde. O primeiro a mostrar
indignação contra a falta de

leitos na cidade foi João Paulo
(PSD). Em seguida,

manifestaram-se no mesmo tom Nei Haveroth
(PSL), Jorge Bocasanta (PT), Jaime Vasatta (PTN),
Vanderlei do Conselho (foto) e Gugu Bueno (PR).

Falta de clareza
Gugu, que é o líder de Governo na Casa, chegou a

fazer ilações sobre a falta de transparência por parte
do órgão governamental. “A 10ª Regional

movimenta milhões de reais e falta transparência na
distribuição de AIHs [Autorizações de Internação
Hospitalar] e da Central de Leitos. Espero que isso

tudo seja apenas incompetência”, disparou.

 As irregularidades apontadas pela 184ª
Zona Eleitoral em relação às propagandas de
rua no primeiro turno das eleições gerais de
2014 em Cascavel resultaram em cinco
autuações, que já foram encaminhadas para o
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.  Cabe
agora à Procuradoria-Geral analisar se as
denúncias têm ou não procedência e, se for o
caso, definir as penalidades.

Rubens Bueno (PPS) e
Alfredo Kaefer (PSDB)
e o estadual Ratinho
Jr (PSC). O ex-
deputado cascavelense
Joni Varisco também
esteve lá.

Neutralidade
Em Cascavel, a disputa
entre aecistas e
dilmistas tem
esquentado os
bastidores da Câmara
de Vereadores. Os dois
lados buscam o apoio
dos parlamentares
“indecisos”. No
entanto, alguns deles
preferem ficar neutros
por questões
partidárias ou
particulares.

Alerta
A Pastoral do Migrante
adverte para uma
preocupação exagerada
da população brasileira
com os africanos de
qualquer região,
mesmo as não
atingidas pela doença,
que chegam ao Brasil
depois da suspeita do
ebola em Cascavel,
agora definitivamente
descartada. É natural.
Mas há que se tomar
cuidado para não virar
preconceito.

a tarde de ontem, um grupo de
vereadores realizou uma vistoria
nas UPAs (Unidades de Pronto-

Atendimento) de Cascavel para verifi-
car o atendimento médico oferecido
à população. Foram encontrados an-
tigos problemas, como a falta de lei-
tos para transferência de pacientes
na rede pública hospitalar.

Por conta disso, os vereadores
decidem hoje se ingressam com uma
ação civil pública pelo descumprimen-
to do acordo firmado há mais de dois
anos entre Secretaria de Saúde, 10ª
Regional de Saúde e Ministério Pú-
blico estabelecendo que a espera por
um leito hospitalar não poderá ultra-
passar o prazo de 72 horas.

A vistoria nas UPAs do Brasília, do
Jardim Veneza e Pediátrica foi organi-
zada pelos vereadores João Paulo
(PSD), Jaime Vasatta (PTN) e Gugu
Bueno (PR), que integraram a CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquérito) ins-
taurada para verificar o atendimento
na rede pública de saúde, mas que
acabou sem indiciados e punidos.

Os vereadores se depararam
com os mesmos problemas das
visitas anteriores, em especial a di-
ficuldade para encontrar vagas nos
hospitais, reguladas pela Central
de Leitos. Na UPA do Brasília nove
pacientes aguardavam leitos, um
dos quais há duas semanas.

Na UPA Veneza 13 pessoas esta-
vam na mesma situação, oito delas

CIVISMO

Em primeiro turno,
Câmara aprova
execução de hinos
antes das sessões

A maioria dos vereadores de
Cascavel aprovou ontem, em pri-
meiro turno, o Projeto de Reso-
lução 12/2014 que dispõe so-
bre a obrigatoriedade da execu-
ção dos Hinos Nacional, do Es-
tado do Paraná e do Município
de Cascavel durante as ses-
sões ordinárias da Câmara.

A proposta também prevê a
abertura de um prazo de três minu-
tos entre a execução dos hinos e o
início da leitura do expediente para
que um parlamentar faça a leitura
de um trecho da Bíblia ou outra
mensagem que contenha texto e
foco voltado à paz, ao perdão, ao
respeito e ao amor ao próximo.

De acordo com a resolução, o
Hino Nacional será tocado na pri-
meira sessão do mês (essa inici-
ativa já ocorre), enquanto os Hinos
do Paraná e do Município serão to-
cados, respectivamente, na tercei-
ra e na quinta sessão do mês. A
matéria volta ao plenário hoje, às
14h30, para votação final.

aguardando leitos hospitalares há
mais de 72 horas. Na UPA Pediátri-
ca 55 crianças estavam internadas,
sendo que nove aguardavam trans-
ferência para leitos hospitalares.

“O acordo não está sendo cum-
prido. Por isso, vamos cobrar que seja
respeitado”, disse o vereador João
Paulo, que, durante a sessão de on-
tem na Câmara, cobrou das autori-
dades do Município e da 10ª Regio-
nal de Saúde que todos tenham o
mesmo tratamento dado ao pacien-
te atendido na UPA do Brasília sema-
na passada com suspeita de ebola.

O parlamentar também denun-
ciou falta de apoio da 10ª Regional

SAÚDE    VISTORIA ONTEM IDENTIFICOU PERMANÊNCIA DE PACIENTES NAS UPAS

Vereadores decidem
hoje se vão à Justiça
N

Médicos e odontólogos que atu-
am em Cascavel poderão ter que
manter os atestados de seus paci-
entes arquivados por cinco anos.
Essa obrigatoriedade está previs-
ta no Projeto de Lei 120/2014, pro-
tocolado ontem pelo vereador Jor-
ge Menegatti (PSC).

“A proposta tem o objetivo de
regular de forma eficaz o arquiva-
mento dos atestados médicos para
fins de fiscalização. Há um excesso
de documentos sem controle ade-
quado”, justificou Menegatti.

De acordo com ele, várias pes-
soas já o procuraram para reclamar
e questionar a quantidade e a ve-
racidade dos atestados médicos,
alegando que muitas vezes tais
documentos são forjados ou emiti-
dos por profissionais que não pos-
suem registro profissional.

Se o projeto for transformado em
lei, esses profissionais deverão man-
ter em arquivo uma segunda via dos
atestados emitidos para fins de fisca-

de Saúde para resolver os proble-
mas da falta de leitos na cidade.
“O nosso advogado está fazendo
um relatório sobre os problemas
verificados hoje [ontem] e vamos
nos reunir amanhã [hoje] para de-
cidir se abrimos uma ação civil pú-
blica contra o descumprimento do
acordo em relação ao período de
permanência nas UPAs”, declarou.

lização futura. O projeto estabelece,
em conformidade com a Resolução
1.658/2002, do Conselho Federal de
Medicina, que somente profissionais
de saúde com registro no Conselho
Regional de Medicina e no Conselho
Regional de Odontologia podem emi-
tir atestados de afastamento.

Os atestados deverão seguir or-
dem numérica emitida pelo próprio
profissional, clínica, hospital ou outra
unidade de saúde. O arquivo dos ates-
tados será catalogado de acordo com
normas técnicas de arquivamento,
podendo ser descartados apenas
após cinco anos de sua emissão.

O projeto prevê que a fiscaliza-
ção da lei ficará a cargo da Secre-
taria de Saúde de Cascavel, à qual
caberá também a aplicação das
penalidades. Em caso de descum-
primento, a multa prevista é de 10
UFMs (Unidades Fiscais do Muni-
cípio). Os valores arrecadados se-
rão direcionados para o Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Cascavel.

CONTROLE

Projeto regula uso de atestados médicos

 O vereador João Paulo (de costas) durante vistoria na UPA do Brasília: caos

MATEUS BARBIERI
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presidente da CPI mista da
Petrobras, senador Vital do
Rêgo (PMDB-PB), vai reunir

hoje os líderes partidários para
discutir a convocação de uma
sessão extraordinária da comis-
são ainda nesta semana.

Após revelações do doleiro
Alberto Youssef e do ex-diretor
da Petrobras Paulo Roberto
Costa em depoimentos à Jus-
tiça na semana passada, cujas
gravações foram divulgadas por
toda a imprensa, a oposição
cobra novas providências da
Comissão Parlamentar de Inqu-
érito. Ambos disseram à Justi-
ça Federal do Paraná que PT,
PMDB e PP dividiam propinas de
contratos da Petrobras e que
parte do dinheiro foi usada na

PETROBRAS    OPOSIÇÃO QUER MARCAR COM URGÊNCIA DEPOIMENTO DE ALBERTO YOUSSEF

O

CPI se reúne hoje para
discutir sessão extra

campanha eleitoral de 2010.
Vital do Rêgo disse ontem

que discutirá a possibilidade
de uma sessão extra para esta
semana. Segundo calendário
da comissão, a próxima reu-
nião seria apenas em 22 de
outubro, quando os parlamen-
tares colherão depoimento do
atual diretor de Abastecimen-
to da Petrobras, José Carlos
Cosenza, que sucedeu Paulo
Roberto Costa no cargo.

“Estou voltando a Brasília
nesta terça para me reunir
com lideranças de todos os
partidos que compõem a CPI
para ver a possibilidade de
convocarmos ainda esta se-
mana uma reunião administra-
tiva”, afirmou o senador.

O presidente da CPI, porém,
lembrou que, devido ao perío-
do eleitoral, a última sessão da
comissão teve baixa presença
de parlamentares. Na última
quarta-feira, a comissão ouviu
a ex-contadora de Alberto Yous-
sef Meire Poza. Vital do Rêgo
foi um dos integrantes que não
compareceu. Ele disputou o
governo da Paraíba, mas teve
5,22% dos votos e não chegou
ao segundo turno.

“Estamos no meio do segun-
do turno das eleições presiden-
ciais, e a reunião de quarta-fei-
ra já teve um quórum reduzido
mesmo com oitiva de uma tes-
temunha importante, que foi a
contadora do doleiro Youssef.
Mas vamos tentar com os líde-

res marcar ainda essa semana
uma reunião administrativa
atendendo a solicitação de di-
versos partidos”, disse Vital.

O deputado Carlos Sam-
paio (PSDB-SP) informou que
apresentará um requerimen-
to para pedir que Youssef
seja ouvido com “urgência”
pela comissão. A convoca-
ção do doleiro já foi aprova-
da, mas a data do depoimen-
to ainda não foi marcada.

Os oposicionistas já apre-
sentaram um requerimento para
a quebra dos sigilos bancário,
fiscal e telefônico de Meire Poza
e de sua empresa de contabili-
dade que prestou serviços a
Youssef, a Arbor Consultoria e
Assessoria contábil.

PIS + COFINS

Unificação de
tributos pode

acontecer depois
das eleições

A proposta de unificação
de dois tributos - Programa
de Integração Social (PIS) e
Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade

Social (Cofins) - poderá sair
até o fim do ano, disse

ontem o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega.

“Estamos trabalhando no
PIS e na Cofins há algum
tempo, de modo que eles
[os dois tributos] vão vir

reformados. Porém, a pro-
posta não tem prazo para

ficar pronta. Certamente não
será nas próximas duas
semanas [de campanha

eleitoral], mas depois, ainda
este ano”, disse.

De acordo com o ministro, a
unificação do PIS e da Cofins
custaria R$ 15 bilhões, por
causa do estoque de crédito
tributário que as empresas
de serviço e de eletricidade
terão direito a receber. Ele,

no entanto, disse que o
ressarcimento pode ser

feito em etapas nos próxi-
mos dois anos, diluindo o

custo para o governo.
O ministro disse que o

governo pode retomar a
reforma do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços) antes do
fim do ano. A resolução que
reduz gradualmente a alíquo-
ta do ICMS interestadual e
cria fundos regionais de
desenvolvimento, para

acabar com a guerra fiscal
entre os estados, está

parada no Senado desde o
início do ano.
O QUE SÃO

O PIS e a Cofins são duas
contribuições federais que
incidem sobre o faturamen-
to. O PIS tem alíquota de

1,65%; e a Cofins, de 7,6%.
Atualmente, as receitas do
PIS financiam o Fundo de

Amparo ao Trabalhador e o
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e

Social. A Cofins financia a
seguridade social (Previdên-

cia Social, assistência
social e saúde pública). A

unificação e a simplificação
dos dois tributos é uma
reivindicação de setores

produtivos, principalmente
da indústria.

Com a fusão do PIS e da
Cofins, seria cobrada uma
alíquota única, de 9,25%

sobre o faturamento.

O candidato do PSDB à Pre-
sidência da República, Aécio
Neves, esteve ontem em Cu-
ritiba e disse que “o governo
federal virou as costas para
o Paraná”. O tucano voltou a
um dos estados em que ob-
teve maior votação no primei-
ro turno: 49,79% dos votos
válidos foram para ele, contra
32,54% para a presidente Dil-
ma Rousseff (PT), sua adver-
sária no segundo turno.

A candidata à reeleição,
inclusive, deve estar em Cu-
ritiba nesta sexta-feira, mas

EM CAMPANHA

Dilma reúne
entidades para
discutir a
reforma política

Candidata à reeleição pelo
PT, a presidente Dilma Rous-
seff se encontrou ontem, em
Brasília, com representantes
de entidades que colheram
assinaturas na internet em
defesa da reforma política no
País. Dilma aproveitou a oca-
sião para gravar imagens que
serão utilizadas em sua pro-
paganda eleitoral.

Essa foi a segunda vez, no
período eleitoral, que Dilma se
encontra com entidades que
defendem a reforma política.

Desde as manifestações de
rua em diversas cidades em ju-
nho e julho de 2013, a presiden-
te tem defendido que haja a re-
forma política no País. Ao longo
do período eleitoral, Dilma tem
dito também que esta é a “mãe
de todas as reformas”.

A presidente defende que
sejam analisados por meio de
plebiscito os seguintes aspec-
tos: financiamento público ou
privado de campanha; sistema
eleitoral (voto proporcional ou
distrital); manutenção ou não
da suplência para senador; fim
ou não do voto secreto em deli-
berações do Congresso; e ma-
nutenção ou não de coligações
partidárias proporcionais.

ELEIÇÕES 2014

Aécio: governo de Dilma “virou as costas”

Ao lado do governador reeleito Beto Richa (esq), Aécio Neves fez campanha no Paraná

DIVULGAÇÃO

ainda não há confirmação da
agenda dela.

Aécio Neves disse que será
o responsável pela reconcilia-
ção entre o governo do Estado
e o governo federal: “Isso [vi-
ras as costas para o Estado]
não irá acontecer em nosso
governo”. Esta é a quarta vez
que Aécio vem ao estado des-
de o início da campanha.

O tucano se pronunciou
sobre o apoio de Marina Sil-
va (PSB), declarado oficial-
mente domingo. “Não é uma
aliança eleitoral, é uma deci-

são corajosa em favor do Bra-
sil e de um projeto de mudan-
ça, que é o que as pessoas
querem”, enfatizou.

Aécio também voltou a citar
a investigação que trata de des-
vios de verbas em licitações da
Petrobras. Reclamou, ainda, da
situação econômica do País, di-
zendo que o governo não admi-
te a culpa que tem. Ele afirmou
que vai investir nas Forças Ar-
madas e mudar o relaciona-
mento com países vizinhos,
principalmente os que concen-
tram tráfico de drogas.
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Brasil tem mais
de 277 milhões

de celulares
O número de linhas de

celulares ativas no País
chegou a 277,41 milhões em
agosto deste ano. De acordo
com a Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações),

houve um acréscimo de 1,26
milhão de linhas no oitavo

mês do ano.
As linhas pré-pagas são

maioria (76,73%) e as pós-
pagas representam 23,27%
do total. A teledensidade de
celulares, em agosto, chegou
a 136,7 acessos para cada
grupo de 100 habitantes. A
maior densidade está no
Distrito Federal, onde há
218,75 linhas para cada
grupo de 100 pessoas.
Em agosto, a operadora

Vivo liderava o mercado, com
28,85% de participação,

seguida da TIM, com 27,05%;
da Claro, com 25,1%; da Oi,
com 18,56%; da Nextel, com
0,43%; da CTBC, com 0,41%;
da Porto Seguro, com 0,04%;
e da Sercomtel, com 0,02%.

Concursados
Sete portarias publicadas

pelo Ministério do
Planejamento no “Diário

Oficial da União” de ontem
autorizam órgãos e

autarquias federais a
nomear, a partir deste mês,
1.504 candidatos aprovados

em concursos públicos
recentes. De acordo com a

legislação, a partir da
publicação da portaria, os

órgãos contratantes podem
convocar os aprovados a

qualquer momento, desde
que o resultado do concurso
tenha sido publicado antes
de 5 de julho deste ano.

Do total, 1.026
convocados ocuparão o

cargo de assistente técnico-
administrativo do Ministério

da Fazenda e 278 o cargo de
auditor fiscal da Receita
Federal. Também serão
nomeados 50 novos
analistas e 15 novos
procuradores para o

 Banco Central.



Cascavel, 14 de outubro de 2014www.jhoje.com.br06 HOJE



Cascavel, 14 de outubro de 2014 www.jhoje.com.br 07HOJE

Local
local@jhoje.com.br

Há uma semana Guina Es-
moliak Penteado, de 78 anos,
foi internada na UPA do Jardim
Veneza, após denúncia de que
estava sendo vítima de maus-
tratos. A reportagem do Hoje
encontrou a idosa inválida so-
bre uma cama, em uma casa
tomada pela sujeira no Bairro
Santa Cruz, em Cascavel. Ela
não falava nem se mexia mais.

Segundo a Secretaria de
Saúde, a idosa já dispensou a
sonda e está ingerindo ali-
mentos sólidos sozinha. Ape-
sar da melhora, ainda não há
previsão de alta hospitalar.

Guina era cuidada pelo fi-
lho Paulo Cezar Penteado, que
passou por exames médicos
para saber se sofre de alguma
limitação mental. O resultado
ainda não foi divulgado.

A casa da idos recebeu um
mutirão de limpeza semana
passada, mas agora aguarda
as reformas prometidas pelo
Município. O presidente da
Cohavel (Companhia Municipal
de Habitação de Cascavel),
Hélio Nethson, afirmou que
aguarda laudo da Secretaria
de Assistência Social.

“Não podemos reformar a
casa porque o local é conside-
rado particular”, justifica.

Já o secretário de Ação Co-

DIVULGAÇÃO

VAGAS CMEIS
O prefeito Edgar Bueno se reuniu ontem à tarde com a defensora pública geral Josiane
Fruet Lupion, na Defensoria Pública do Estado do Paraná. Na pauta, a abertura de 600
vagas em Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) de Cascavel por ano até 2017.

SAÚDE PÚBLICA   MÃES RECLAMAM AINDA DE FALTA DE TOALHAS E DE LEITOS NO PÓS-PARTO NO HU

UTI Neonatal fica
dias sem remédio

falta de alguns medicamen-
tos preocupa mães que
acompanham os filhos na

UTI Neonatal do HU (Hospital
Universitário) de Cascavel. Se-
gundo elas denunciaram ao
Hoje, os funcionários reclamam
constantemente de não ter um
ou outro remédio para ministrar
aos recém-nascidos.

O diretor-geral do HU, Luis
Sérgio Feetback, diz que a fal-
ta é temporária e provocada
pelo atraso na entrega do pro-
duto. “É um problema em todo
o Brasil e não há só um moti-
vo”, explica. Uma das justifica-

SEM ACOMODAÇÃO

Sobrecarga dificulta atendimento

tivas é de que não há disponi-
bilidade de aquisição para de-
terminados remédios.

A assessoria de imprensa
do HU complementa que o
principal impasse ocorre no
transpor te e na logística,
mas garante que em momen-
to algum o tratamento dos
pacientes é comprometido.
“Há situações que pode fal-
tar matéria-prima para fabri-
cação de algum produto, po-
rém sempre há alternativa,
até mesmo com o pedido de
medicamentos em outras
unidades de saúde pública”.

Na maioria dos tratamen-
tos, o HU consegue fazer uma
substituição. “Se não temos
determinado antibiótico, por
exemplo, optamos por algum
outro que possa substituí-
lo”, garante Feetback.

SEM TOALHAS
Outra dificuldade relatada

pelas mães é da falta de toa-
lhas de banho e outras peças
de enxoval do quarto. O dire-
tor-geral do HU disse que des-
conhecia esse problema e que
a instituição tem peças sufici-
entes para atender a todos os
pacientes. (Romulo Grigoli)

O Hospital Universitário
é uma das instituições com
maior número de partos do
Paraná. Por ser público,
atende sempre no limite,
às vezes acima da capaci-
dade. Como consequência,
a maternidade vive cheia.

A ala de pós-parto no
HU, por exemplo, atende
no limite da capacidade
de leitos, que é de 40 va-
gas. Por dia, uma média
de 12 mulheres grávidas
chega ao hospital.

Sem leitos disponíveis,
muitas mães, recém-opera-
das, acabam ficando em
poltronas, posição descon-
fortável para quem tem pon-
tos recentes de cirurgia.

Segundo o diretor-geral
do HU, Sergio Feetback,
isso ocorre porque a entra-
da de gestantes é maior
que o número de leitos e
nenhuma paciente pode
receber alta precocemen-
te. “Considerando que
cada gestante precisa ficar
de dois a três dias sob cui-
dados, temos a ocupação
total das nossas vagas”.

Segundo ele, o elevado
número de partos justifica
até mesmo a dificuldade de
autorizar a permanência de
acompanhantes. “Somos o
hospital que mais realiza
cirurgias e temos um núme-
ro restrito de leitos”, con-
clui. (Romulo Grigoli)

A

SEM LUZ
Cerca de 6,1 mil imóveis ficaram sem energia

elétrica na tarde de ontem na região leste de Cascavel.
A luz caiu às 15h e só foi restabelecida às 16h19,
segundo a Copel. O motivo do desligamento é
desconhecido, mas foram realizadas vistorias nos
alimentadores na tentativa de localizar o problema.

VÍTIMA DE MAUS-TRATOS

Após uma semana internada,
idosa volta a se alimentar

munitária, José Carlos da Cos-
ta, aguarda o posicionamento
das demais secretarias para
encaminhar as doações de
móveis e outros produtos.

“Nós vamos ajudar essa
família, mas estamos aguar-
dando a decisão das demais
secretarias envolvidas no
caso. Semana passada foi re-
alizada uma reunião para so-
lucionar o caso”.

A dona de casa Rosana
Cristina de Matos, que colabo-
rou com o mutirão de limpeza,
cobra ação do poder público:
“Vamos continuar cobrando do
poder público a reforma da
casa, como foi prometida. Não
tem condições de ela voltar a
morar nesse lugar sem uma
revitalização antes”.

De acordo com a Secreta-
ria de Assistência Social, até
amanhã será apresentada
uma solução sobre o destino
da idosa. (Eliane Alexandrino)

FIM DO MEDO

Sem ebola, africano deve ser trazido de volta

MATEUS BARBIERI

A segunda negativa para
ebola garante a alta hospita-
lar do africano Souleymane
Bah, que foi levado ao Rio de
Janeiro na madrugada de sex-
ta-feira, após a saúde de Cas-
cavel notificá-lo como suspei-
to de ter o vírus. E os exames
nem mesmo sinalizam para
qualquer outra doença que ele
tinha. Exames rápidos descar-
taram também doenças como
HIV, dengue e malária.

O africano continua sendo
acompanhado pelo Instituto
Nacional de Infectologia Evan-

dro Chagas e está internado
em um hospital da Fiocruz no
Rio de Janeiro. Ele ganha alta
médica hoje, e então será de-
cidido se fará novos exames
no Rio ou se será trazido de
volta a Cascavel.

A partir de agora deverá
ser feito um hemograma
mais completo e o estudo
dos resultados, raio-X, tomo-
grafia e o que o caso exigir”,
explica a chefe da Divisão em
Vigilância da 10ª Regional de
Saúde, Lilimar Mori.

Segundo Lilimar, o pacien-
te deve voltar a Cascavel tão
logo receba alta. “Ele tem
essa intenção e fez esse pedi-
do para voltar à cidade, conse-
guir um trabalho e retomar sua
vida aqui”, acrescenta.

TREINAMENTO
A suspeita de um caso de

ebola levou responsáveis téc-
nicos por laboratórios públi-

cos e privados e funcionários
do Creas POP e do Albergue
André Luiz a passarem por
uma capacitação na 10ª Re-
gional de Saúde. O objetivo
principal foi discutir medidas
para que os serviços possam
estar em alerta em eventuais
situações similares.

Para reforçar a proteção
dos profissionais das UPAs
(Unidades de Pronto-Atendi-
mento) e dos hospitais de
Cascavel, o Estado enviou
100 kits de uniformes com-
pletos para as equipes.

QUARENTENA
Com o resultado negativo

dos dois exames, 201 pes-
soas serão liberadas de mo-
nitoramento, incluindo equi-
pe médica que atendeu o
africano na quinta-feira na
UPA (Unidade de Pronto-Aten-
dimento) do Bairro Brasília.
(Romulo Grigoli)

Técnicos de laboratórios e
funcionários públicos discutem
medidas para manter o
sistema de saúde em alerta



Um resumo do que acontece nas
 principais vias

de Cascavel, sob a ótica de
seus moradoresSUA RUA
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“Quase não paro em
casa, mas a rua Flávio
Rotta é um lugar
tranquilo. Faz uma
semana que me mudei”
Maria do Carmo
Magalhães,

empresária

“Não temos
comércio por perto
e também
precisamos de mais
pontos de ônibus,
na rua Ivo Spengler”
Miguel Nogueira

da Cruz, aposentado

O que acha da sua rua?
“Moro na rua
Vereador G. Zotti
há sete anos. É
uma rua bastante
tranquila. Não a
trocaria por
outro lugar”

Célio Deotti, vendedor

O
amor pelos animais preva-
leceu na decisão de Dani-
ele Piorezan em transfor-

mar o próprio quintal da casa
na Rua Ivo Spengler, no Jardim
Novo Milênio, em um hotel para
cachorros. Ela é uma das per-
sonagens da série Sua Rua,
que hoje traz um perfil do Bair-
ro Canadá, em Cascavel.

Além do carinho que Dani-
ele dispensa aos dois cães
da raça Golden que adotou,
sobra tempo para ela cuidar
de animais de estimação de
famílias que viajam e que con-
tam com seu apoio. Há quem
contrate o serviço pelo perí-
odo de um mês. O custo da
diária varia de R$ 25 a R$ 35.

Como a procura maior por

reservas de vagas se inten-
sifica no fim do ano, Daniele
já está se preparando para
receber os hóspedes. “Esta-
mos cuidando da grama e ar-
rumando os canis”, diz, ao
afirmar que chega a atender
de uma só vez 17 cães.

Ela não faz muita distinção
entre seus clientes e recebe
cachorros de todos os portes,
no entanto, deixa claro um cri-
tério indispensável para a

HOTEL   MORADORA DA RUA IVO SPENGLER RECEBE ANIMAIS NO QUINTAL DE CASA

Carinho pelos cães se
transforma em profissão

entrada no canil. “Os animais
têm de ser sociáveis e saber
conviver com estranhos”, lem-
bra. A ração e os brinquedos
de cada animal são de res-
ponsabilidade das famílias.

Quem precisa de um cuida-
do a mais para deixar os cachor-
ros limpinhos durante a hospe-
dagem também é atendido. “O
banho é combinado. Quando o
cliente solicita terceirizamos o
serviço”, ressalta Daniele.

Reportagem de Romulo Grigoli
Fotos de Lorena Manarin

Carinho pelos cães se
transforma em profissão

Flávio Sérgio Rotta era um incentivador
da cultura e muito estimado nos meios artísticos.
Rotta morreu nas primeiras horas do dia 3 de
junho de 1999, quando seu automóvel foi atingido
por um veículo dirigido por Eduardo Sbaraini - na
época com 16 anos de idade. Testemunhas, entre
elas um irmão da vítima, disseram ter visto Sba-
raini minutos antes do acidente praticando roleta-
paulista (furar as preferenciais em alta velocidade)
na Rua Dom Pedro II, no sentido bairro-centro.

Guerino Zotti, nascido em 7 de julho de
1945, foi um líder comunitário muito ativo,
desportista e interessado no desenvolvimen-
to cultural. Integrou uma família de pioneiros
do oeste paranaense e foi o vereador mais
votado nas eleições de 1996, com 3.999 vo-
tos. Também foi autor da lei que definiu 30 de
setembro como o Dia Municipal da Leitura.
Guerino Zotti morreu em 16 de março de 2001.

Ivo Spengler nasceu em Estrela (RS)
em 1º de outubro de 1923. Filho de traba-
lhadores rurais, ainda jovem se mudou para
Rio das Antas (SC), onde abriu uma firma
de representação comercial, que trouxe a
Cascavel em 1968. Comunicativo e crítico
da política interesseira, gostava muito de
escrever e participar dos eventos na cida-
de, com preocupação especial nas ques-
tões envolvendo crianças e jovens. Mor-
reu em 13 de outubro de 1998.

Do terreno ao lado de casa
o aposentado Sivaldo Ferrei-
ra da Silva, 76 anos, tira boa
parte do alimento que chega
à mesa de sua família. Há dez
anos ele mora na Rua Flávio
Sérgio Rotta, no Jardim Novo
Milênio, e todo dia reserva
um tempinho para cuidar das
plantações. Ao seu lado está
sempre o companheiro Negui-
nho, um cão que não abando-
na o dono durante o trabalho.

Não faltam opções para re-
forçar o cardápio do dia a dia.
Feijão, mandioca, milho, cou-
ve, pimenta, abóbora, além de
verduras, pimentas e frutas,
que completam a feirinha.

Sivaldo conta que o proprie-

tário do terreno liberou a área
para plantar. “Já que para ele
não tem utilidade eu aproveito
e também me distraio”, afirma.

O aposentado garante: os ali-
mentos são cuidados de manei-
ra saudável. “Não uso veneno e
só colho coisas boas”, comemo-
ra e acrescenta que ele mesmo
é quem prepara o almoço.

A mesma tranquilidade do
campo o aposentado encontra
na casa em que vive com a fa-
mília. “Gosto muito de morar
aqui. Tenho segurança e ale-
gria com o meu trabalho”.

HISTÓRICO

Moradora

transformou quintal

em hotel para cães

GUERINO ZOTTI
A Rua Vereador Guerino Zotti é um local bastante

tranquilo. Pela manhã praticamente não se encontra
ninguém nas casas. Durante o período em que a
reportagem esteve no local, apenas um morador que
saía para o trabalho falou sobre a rua e explicou a
calmaria. “Só passa por aqui praticamente quem
mora na rua. Até os catadores de recicláveis têm dia
programado para recolher os materiais, uma vez por
semana”, conta o vendedor Célio Deotti.

Há sete anos no Jardim Novo Milênio, Célio diz
que não trocaria o lugar que vive com a família por
bairro algum na cidade. “Aqui temos o mesmo
sossego de um sítio”, compara.

PARTICIPE
Ajude a relembrar a história e a delinear
o perfil da sua rua. Você pode participar

escrevendo para o Jornal Hoje
(hoje@jhoje.com.br) ou entrando em

contato pelo telefone (45) 3226-2233.
Terça-feira o especial será nas Ruas

Expedito Ervino Alves Palhano,
Epiphanio Abreu de Figueiredo e Antônio

Damian no Jardim Novo Milênio.

FICHA TÉCNICA

Rua LajeadoÁrea rural
INÍCIO TÉRMINO

NOME: ................................ Rua Ivo Spengler
Documento de aprovação: ..... 5472/01
Ano: ....................................... 2001
Largura: .................................. 12 metros
Comprimento: ........................ 300 metros

 Rua Arlindo O. CarelliÁrea rural
INÍCIO TÉRMINO

NOME: ................................ Rua Flávio Sérgio Rotta
Documento de aprovação: ..... 5472/01
Ano: ....................................... 2001
Largura: .................................. 12 metros
Comprimento: ........................ 200 metros

Estabelecimentos
Não há estabelecimentos no local

Rua Arlindo O. CarelliÁrea rural
INÍCIO TÉRMINO

NOME: ................................ Vereador Guerino Zotti
Documento de aprovação: ..... 5472/01
Ano: ....................................... 2001
Largura: .................................. 12 metros
Comprimento: .......................... 200 metros

Estabelecimentos
Não há estabelecimentos no local

Estabelecimentos
Não há estabelecimentos no local

AO LADO DE CASA

Morador planta e colhe
alimentos para a família

 Aposentado cuida diariamente da

plantação ao lado de casa
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diretoria@jhoje.com.br
Emilio Fernando MartiniCarCarCarCarCartuchotuchotuchotuchotucho

Bom-dia!
Hoje é Dia da Pecuária e também Dia do Meteorologista. O jeito
então é parabenizar os meteorologistas pelo seu dia para que a

pecuária tenha sempre bons dias pela frente!!

Na política
Enquanto Aécio está com
Marina, Dilma está com Collor,
aí está uma diferença que todo
brasileiro inteligente consegue
avaliar com facilidade e poderá
expressar isso na urna!!

Dizem que...
... cada vez que o marqueteiro
de Dilma liga para ela e fala
que precisa gravar uma
mensagem para colocar em
cadeia nacional ela arrepia.
De medo!!

Os petistas...
... mais fanáticos toda hora me
perguntam por que Aécio não
ganhou em Minas Gerais?
Respondo: porque ele não
concorreu por lá. Agora, se for
para falar do PSDB, o PT
concorreu aqui no Paraná e
também não levou!

Uma coisa...
... é certa. Dinheiro não traz felicidade, mas que tem muita
gente por aí optando em ser rico infeliz não é brincadeira!!!

Com as ...
... delações premiadas, o Brasil
descobriu, afinal, de onde
vinha o “combustível” que
abastecia os cofres petistas e a
sua manutenção no poder!

Um milhão...
... de boas intenções juntas acabam não valendo mais que uma
vontade!!

Bem variado
É aconselhável, ao fazer suas
compras, dar uma pesquisada
nos vários supermercados da
cidade. Você irá se surpreender
com as diferenças de preços.
Coisa de louco!!

Toda vez...
... que a gente vê neste país
uma irregularidade a gente
pergunta: mas cadê a
fiscalização? E se a gente
mudasse a pergunta para:
Cadê o bom senso do
cidadão?!

Os milhões
Em que fase estão as
investigações daquele assalto
milionário em Cascavel? Uns
dizem que nada se descobriu,
outros garantem que a grana já
está recuperada. Se eu tivesse
que apostar, ficaria com a
segunda opção!!

Lixo virtual
Você já dimensionou a
quantidade de e-mails que
recebe diariamente que não
têm a mínima utilidade para
você? É muita informação
desnecessária. Toma tempo e
estressa!

Cartucho histórico
No dia 14 de outubro de 1978

era aberto o canal
de desvio do Rio Paraná para

permitir o arranque
das obras de Itaipu!!

Trânsito feliz
Andar na velocidade permitida
nas ruas e nas estradas faz com
que você reduza o número de
acidente e aumente o seu
tempo de vida. Pense nisso!!

Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna é que antes o
pessoal levava um livro quando
ia ao banheiro, agora leva o
celular para ficar escrevendo e
lendo mensagens!!

Encerrando
É tarde para economias quando
os bolsos estão vazios!!

No telefone
Caso você não queira fazer
almoço em casa, acho que uma
opção é o tele-entrega do Filé
& Cia. Você liga 3224-7220 e a
gente cozinha e leva à sua
casa. Não é ótimo!!

Só risos
Um vampiro foi a uma festa e
bebeu tanto sangue que foi
parar no hospital. Lá, a
enfermeira pergunta:
- Qual seu tipo de sangue?
Daí o vampiro falou:
- Eu aqui passando mal e a
senhora me oferecendo mais
bebida?!?!

Esta é a turma de campo e extracampo que fez o FC Cascavel voltar à elite do futebol paranaense. Parabéns a todos!!

DIVULGAÇÃO

epois de um fim de sema-
na bastante quente e aba-
fado, a segunda-feira foi

de pegar fogo em grande par-
te do Paraná. Na região oeste
os termômetros ultrapassaram

QUE CALOR!    PROCURA POR VENTILADORES E CLIMATIZADORES DOBRA NOS ÚLTIMOS DIAS

Sensação térmica chega aos 40oC
os 35ºC na maioria das cida-
des, mas a sensação era de
muito mais calor.

Em Cascavel, a temperatu-
ra atingiu os 37ºC, com sen-
sação térmica de 40ºC. Para

fugir de tanto calor, o jeito foi
apelar para a tecnologia.
Como resultado, o calorão fez
aumentar em 100% a procu-
ra por ventilador, ar-condicio-
nado e climatizador nas lojas
de eletroeletrônicos.

Funcionária de uma loja de
departamentos, Claudemira
Oliveira conta que somente no
domingo foram vendidos 40
ventiladores e 30 climatiza-
dores. “A procura tem sido
grande nos últimos dias. To-
das as piscinas de plástico da
loja também já foram vendi-
das. Vamos receber uma nova
remessa dos produtos nesta
quarta-feira, pois já estamos
ficando sem para oferecer
aos clientes”, comenta.

Reginaldo Santos é eletri-
cista e, depois de passar mui-

Temperaturas nas alturas
De acordo com o Instituto Simepar, a média da umidade

relativa do ar tem ficado em torno dos 20%, o que prejudica
a qualidade e provoca desconforto.

O recomendado pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) é de no mínimo 60%.

O calorão se mantém devido a um bloqueio atmosférico que
está impedindo que nuvens de chuva se formem no Estado,

por isso os próximos dias serão extremamente quentes,
com temperaturas acima dos 30ºC.

Nesta terça-feira a mínima prevista será de 19ºC e a
máxima de 36ºC, em Cascavel. Até sexta-feira não há sinal

de chuva na região oeste. (EA)

to calor no domingo, saiu dis-
posto na segunda-feira a com-
prar um ventilador. “Infeliz-
mente, não tive sorte. Os pro-
dutos de preços mais acessí-
veis já foram vendidos. Vou
aguardar chegar para com-
prar, mas confesso que está
sendo muito difícil dormir com
esse calor”, lamenta.

Os preços dos ventilado-
res variam de R$ 69,90 a
R$ 179,90, já o ar-condicio-
nado pode ser encontrado a
partir de R$ 1.199 e o cli-
matizador, a par tir de R$
399. (Eliane Alexandrino)

Calorão dispara vendas de ventiladores e
climatizadores de ar: temperatura atingiu

37oC ontem à tarde

LORENA MANARIN

D
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elo menos seis famílias já
deixaram a área de domínio
às margens da BR-369 en-

tre Cascavel e Corbélia, na Fazen-
da Bom Sucesso. As informações
foram repassadas por integran-
tes do MLST (Movimento para Li-
bertação dos Sem-Terra) que vi-
vem no local há dez anos.

“Tive conhecimento de que
alguns moradores que perde-
ram tudo desistiram e foram
embora com o restante dos
móveis. Sei que há pessoas
voltando para Corbélia”, disse
o sem-terra Otaviano da Silva.

BOM SUCESSO   SEGURANÇA É CONTRATADA PARA EVITAR NOVA INVASÃO NA FAZENDA

Famílias começam a deixar área ocupada
A reintegração de posse ocor-

reu na semana passada e des-
de então a PM (Polícia Militar) fi-
cou no local para evitar nova in-
vasão. Mas desde sábado se-
guranças particulares fazem ron-
das na Fazenda Bom Sucesso.

Segundo o advogado da
Agropecuária Bom Sucesso, Ta-
deu Karasek Junior, a espera
agora é para o cumprimento da
reintegração da faixa de domí-
nio do Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura e Trans-
porte), nas margens da rodovia.

“O proprietário contratou

alguns seguranças particula-
res, mas devido às ameaças
que vinha sofrendo dos própri-
os sem-terra. A polícia deve
continuar nos próximos dias
na área e agora estamos
aguardando que seja cumpri-
da a ordem da Justiça para
retirar os sem-terra da faixa de
domínio do Dnit”, relata.

A reintegração de posse foi
expedida pelo juiz da 2ª Vara Cí-
vel de Cascavel, Eduardo Villa
Coimbra Campos. Pelo menos
50 barracos de madeira foram
desmanchados com a presença
das Forças Armadas na sema-
na passada em aproximadamen-
te 50 hectares da fazenda. Até
junho passado estimava-se que
115 famílias viviam no local.

O Hoje tentou contato por te-
lefone com o secretário de Assun-
tos Fundiários do Estado, Hamil-
ton Serighelli, com o superinten-
dente do Incra (Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrá-
ria) no Paraná, Milton Bezzera
Guedes, e Mauro Silva, líder do
sem-terra, mas não houve retor-
no até o fechamento desta edi-
ção. (Eliane Alexandrino)

Funcionários de uma metalúrgica de Cascavel realiza-
ram o desejo do pequeno Maycon Bruno dos Santos,
11 anos, e lhe deram uma bicicleta no Dia das Crian-
ças. Maycon foi um dos personagens da série Peque-
nos Guerreiros, publicada no Hoje, na qual relatou a

superação a um acidente que quase lhe custou a vida.
Ele teve mais da metade do corpo queimada, em

casa. Emocionado, um grupo de amigos presenteou o
menino: “Tive uma surpresa e estou

muito feliz”, disse Maycon.
MATEUS BARBIERI

Seguranças particulares reforçam a vigilância de fazenda recém-desocupada

LORENA MANARIN

P
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Jacir Mazzuco
Maurelindo Oliveira

Nilson Troiani
Paulo Roberto Souza Batista

Lucimara Rossi Lima
Rafaela Nunes Tomacheski

Clovis Wichoski
Simone Licurgo Reis

Clodimar Gonçalves Vieira
Fernando Weber

Daniel Augusto Orlandini
Paulo Vinicius Santana

Roseny Dalla Valle
Carla de Oliveira Gaio

INTERINO

Chá-bingo da AcipaChá-bingo da AcipaChá-bingo da AcipaChá-bingo da AcipaChá-bingo da Acipa
Está marcado para este domingo, às 15h, mais

uma edição do chá-bingo da Acipa (Associação
Cidadã de Proteção aos Animais). Os convites
custam R$ 20 e estão à venda na Rádio Globo,

Rua Rio Grande do Sul, em Cascavel.
No valor estão inclusos chá da tarde e mais

duas cartelas de bingo.

“Aprende que falar pode aliviar dores emocionais,
descobre que se levam anos para se construir confiança e
apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer

coisas em um instante das quais
se arrependerá pelo resto da vida”

William Shakespeare

LançamentoLançamentoLançamentoLançamentoLançamento
A professora e escritora Maria

Aparecida Tives Palma lançará mais
um livro. Colonos x Jagunços - A
Revolta no Sudoeste do Paraná. O

evento está marcado para esta
quinta-feira, às 19h30, na

Biblioteca Pública Sandálio dos
Santos, e conta o apoio da Livraria
Livrai-Nos, parceira dos autores de

Cascavel e toda a região.

TradicionalismoTradicionalismoTradicionalismoTradicionalismoTradicionalismo
A partir de 27 de outubro, os
amantes da dança gauchesca

podem se inscrever em mais uma
oficina. A promoção é da Casa de
Cultura Zona Norte. As inscrições
podem ser feitas no local e pelo

telefone 3902-1347, com Regina.

PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção
Segundo a OMS (Organização

Mundial da Saúde), anualmente são
realizadas no mundo mais de 230
milhões de cirurgias. Dessas, até
25% podem levar à internação

prolongada ou deixarem sequelas.

oOo
Anualmente, pelo menos 7

milhões de pacientes podem ter
complicações após se submeter a

operação, com taxas de
mortalidade de 0,4% a 0,8% dos

casos, ou seja, 1 milhão de óbitos.

oOo
Para amenizar esse quadro, a

OMS dissemina a iniciativa “Cirurgia
Segura Salva Vidas”, que já está

presente em vários países,
incluindo o Brasil, para reduzir a
mortalidade e as complicações no

tratamento cirúrgico. Direcionado à
educação dos profissionais de
saúde, a medida se refere à

higienização correta das mãos e
procedimentos cirúrgicos, e a

criação do Protocolo de Cirurgia
Segura, um checklist, desenvolvido
por especialistas vinculados à OMS.

OficinaOficinaOficinaOficinaOficina
Uma boa opção para estimular a criatividade dos baixinhos. É a oficina
com reutilizados, com técnica de papietagem. O evento faz parte do
Projeto “Era Uma Vez”, realizado pela Biblioteca Pública Sandálio dos

Santos, Sucursal do Bairro Cascavel Velho, todas as terças-feiras, das 8h às
12h. Mais informações pelo telefone 3902-1370, com Vanesa.

A bela AMANDA
HELMANN, sob
o olhar de
Jonathan
Fernandes

Gente Fatos&gente@jhoje.com.br

 Denise Grego em balada
mais que animada no
Wood’s Bar - André
Milniczuk

Luiz Fernando Zanatto e
Vanusa Graeff

VINICIUS BRACHT

Os advogados Elvis e Augusto Bittencourt

DIVULGAÇÃO

ANDRÉ MILNI
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CINE I

FESTA NO CÉU
(estreia sábado 11)

Sábado, Domingo,
Segunda, Terça e Quarta às

14h e às 19h00.

LIVRAI-NOS
DO MAL

Quinta e Sexta às
19h  e às 21h30.
Sábado, Domingo,

Segunda, Terça
e Quarta às 21h.

HÉRCULES
Quinta e Sexta às 14h  e às
16h30. Sábado, Domingo,
Segunda, Terça e Quarta

às 16h30.

A LENDA
DE OZ

Quinta, Sábado, Domingo,
Segunda, Terça e Quarta às

14h15, 16h15 e às
19h15. Sexta às 16h15

e às 19h15.

SE EU FICAR
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda, Terça
e Quarta às 21h15

CINE II

SALA 1
A Bela e a Fera / Dub./ 12 anos

Quinta e sexta - 21:30

Festa no Céu / 3D / Animação
Sábado à Quarta - 17:30 / 19:30 /

21:30

Os Boxtrolls / Dublado / Livre
Quinta à Quarta - 13:30 / 15:30

Os Boxtrolls / Legendado/Livre
Quinta à Quarta - 17:30 / 19:30

SALA 2
Se eu Ficar / Dublado/12 anos
Quinta à Quarta  - 14:40 / 17h /

19:10 / 21:20

SALA 3
Como Treinar seu Dragão 2/Dub.

Quinta à Quarta - 13:50

Lucy / Dublado / Ficção Científica
Quinta à Quarta - 15:50 / 17:40 /

19:30 / 21:20

SALA 4
A Lenda de OZ / 3D /  Livre

Quinta à Quarta -  13:50 / 15:40 /
17:30 / 19:20 / 21:10

www.cinewestside.com.br

V
ar

ie
da

de
s

Toledo realiza festival de

CURCURCURCURCURTTTTTA-METRAA-METRAA-METRAA-METRAA-METRAGEMGEMGEMGEMGEM
Acadêmicos das

instituições de ensino
superior, professores e
pesquisadores,
profissionais das diversas
áreas das artes, produtoras
audiovisuais regionais e
estudantes e amantes do
cinema que pretendem

participar da
primeira
edição do
Curta Toledo -
Festival de
Curta
Metragem de
Toledo
precisam se
apressar,
pois as

inscrições
serão encerradas

na próxima quinta-
feira, dia 16. São 50

vagas, sendo que metade é
para quem mora em Toledo
e o restante para as
cidades vizinhas. O edital
está disponível no site:
www.toledo.pr.gov.br/
curtatoledo.

“Não há número
limitado de pessoas por
equipe, sabendo que para
produzir um curta-
metragem será necessário
o envolvimento de várias
pessoas”, pontuou o
corresponsável pela
organização, Ivan
Júnior Peron. O 1º Curta
Toledo é um festival
amador de curta-metragem
no qual os participantes
produzem um filme de três
minutos em apenas 48
horas. “O objetivo do
evento é estimular a

criação cinematográfica
em jovens e adultos”,
destaca Rosselane
Giordani, secretária de
Comunicação Social e de
Cultura de Toledo. A
abertura do projeto está
marcada para o 19 de
outubro, às 19h, no Teatro
Municipal de Toledo, e as
atividades seguem até o
dia 26. De acordo com
Rosselane Giordani, o
projeto teve por base o
Curta Iguassu Fast Forward
Brasil, realizado em Foz do
Iguaçu, que foi
desenvolvido originalmente
em Chicago. “A ideia de
promover o Curta Toledo é
exaltar o potencial artístico-
cultural da região por meio
de diversas ações
formativas, espaços de
debates, articulações
internacionais, culminando
na Maratona
Cinematográfica
como espaço de
produção e difusão”.

SAIBA MAIS
O sorteio dos temas

será realizado em sessão
pública durante a abertura
do evento, no dia 19 de
outubro. A largada da
Maratona Cinematográfica
será no dia 22 de outubro
de 2014, às 9h. O trabalho
final, devidamente editado,
deverá ser entregue no dia
24 de outubro, até as 9h,
na Casa da Cultura, Rua XV
de Novembro, 1638 -
Praça da Cultura Doutor
Wilson Carlos Kuhn - CEP:
85.902-040 - Toledo - PR.

A exibição pública dos
filmes será no dia 26 de
outubro no rito de
encerramento e premiação
a partir das 19h, em local a
ser definido e divulgado no
site oficial do festival e no
portal do Município. Um júri
anunciará os vencedores,
classificando-os conforme
as categorias estabelecidas
no regulamento.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vencedores
do 1º Curta
Toledo terão
direito a troféu

CINEMA



Cascavel, 14 de outubro de 2014 www.jhoje.com.br 13VARIEDADES

HOJE NA TV

Programações sujeitas a alterações

CATVE

RIC TV

RPC TV

TV TAROBÁ

ANIVERSARIANTE DO DIA

CÂNCER (21/06 - 21/07)
Coloque seus interesses em primeiro lugar e invista no
seu crescimento. Bom dia para se matricular em cursos
e melhorar seu currículo. Pode lucrar com algo que faz
em casa. Cor: amarelo.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)
Bom momento para interagir com os colegas e aprender
coisas novas. Estudar pode ser muito prazeroso: se
pensa em começar um curso, vá em frente! A criativida-
de pode estimular boas ideias. Cor: bege.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Explore sua criatividade no trabalho e contagie os cole-
gas com seu entusiasmo. Ótimo astral para quem lida
com atividades recreativas ou em contato com o públi-
co. Dia de sorte: faça uma fezinha. Cor: roxo.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)
Concentre-se nas finanças e nas oportunidades de
melhorar de vida. Pode conseguir uma grana extra com
seu trabalho ou ao ajudar alguém a fazer bons negócios.
Evite comprar algo por impulso. Cor: marrom.

LIBRA (23/09 - 22/10)
Invista na sua imagem e na sua realização profissional.
Defina metas ambiciosas e realistas. Concentre-se no
que quer e corra atrás. Você terá facilidade para cativar
os colegas. Cor: creme.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)
Com a atenção totalmente concentrada no trabalho, não
vai poupar energia para atingir suas metas e aumentar
seus ganhos. Terá que se empenhar muito, mas valerá
a pena. Cor: bege.

TOURO (21/04 - 20/05)
Explore seu poder de comunicação para se entender
com colegas e agradar clientes. A troca de ideias vai
agilizar as tarefas. Há chance de transformar algo que
faz em casa, como hobby. Cor: cinza.

VIRGEM (23/08 - 22/09)
Você vai se entender melhor com os colegas e tudo o
que fizer em grupo vai render mais. Estimule a coopera-
ção. Quem tem dons artísticos pode lucrar com eles: os
astros aumentam sua inspiração. Cor: verde.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)
Tarefas e projetos feitos em parceria serão muito gratifi-
cantes. Vai ser mais fácil colaborar com os colegas e
contornar as diferenças. Some forças para vencer a
concorrência. Cor: lilás.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Se você trabalha em casa ou com produtos e serviços
de interesse doméstico, vai contar com boas energias.
Conselho ou ajuda da família também vai beneficiar sua
carreira e seus projetos de vida. Cor: branco.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)
Dedique-se a tarefas que faz com facilidade e prefira
lugares onde se sinta à vontade. Trabalhar a sós vai
aumentar sua concentração. Confie na intuição para
identificar e afastar gente mal-intencionada. Cor: vinho.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Invista na sua segurança profissional e material. Dê
atenção redobrada aos seus projetos e não comente
seus planos. Bom momento para fazer mudanças no
trabalho ou na vida pessoal. Cor: roxo.

HORÓSCOPO

Novelas

REDE MASSA

ANJO ANAUEL
A pessoa nascida em 14 de outubro,
sob a influência desse anjo, tem espírito
sutil, sagaz, inventiva e se distinguirá
por seu trabalho. Sua consciência só
produzirá palavras e ações verdadei-
ras. Age como intermediária perfeita en-
tre o céu e a Terra; por sua grande ilumi-
nação, compreenderá os mistérios exis-
tentes nas relações entre todas as coi-
sas. É uma grande iniciada, já tendo pra-
ticado magia para o bem da humanida-
de, em várias outras encarnações. Con-
segue adaptar-se a qualquer
ambiente ou situação com
extrema facilidade e rapi-
dez, não tendo grande pre-
ocupação com segurança.
Sua inteligência crítica, sim-
bólica e ordenada, fará com
que tenha dificuldade na es-
colha do parceiro ideal.

MALHAÇÃO
(GLOBO, 17H25)

Karina se passa por menino
e consegue se inscrever no cam-
peonato, mas Pedro teme a rea-
ção de Gael. Nando repreende a
atitude de Santiago com Sol.
Duca reconhece Karina e ordena
que a luta seja interrompida. Com
o atraso de Sol, Bárbara se ofe-
rece para filmar a luta de Walla-
ce. Nat tenta falar com Duca, mas
Lobão a interrompe.

BOOGIE OOGIE
 (GLOBO, 18H)

Sandra afirma a Rafael que
eles devem ser apenas amigos.
Fernando oferece a Rodrigo o fi-
nanciamento de sua carreira no
Havaí. Carlota expulsa Claudia da
mansão, e as duas se enfrentam.
Rafael comenta com Inês que Su-
sana pode estar no Rio. Gilda
ameaça Fernando e comunica
que contará para Carlota que o
Rodrigo é seu filho.

GERAÇÃO BRASIL
(GLOBO, 19H)

Jonas tenta socorrer Sandra.
Ernesto estranha o problema
com o telefone de Iracema e de-
cide levá-lo para Davi. Jonas de-
cide ficar no hospital com San-
dra. Manuela avisa a Pamela so-
bre os problemas com os Marra-
fones Sênior. Herval resolve o pro-
blema com o Marrafone Sênior, e
Manuela desconfia. Danilo des-
cobre o fingimento de Megan.
Sandra se recupera e conta para
Jonas que teve um filho com ele.

IMPÉRIO (GLOBO, 21H10)
Enrico é avisado sobre o aci-

dente com sua mãe e Antônio
conta para Cláudio, que se de-
sespera. Enrico culpa o pai pelo
acidente de Beatriz. O médico
informa o estado de saúde de
Beatriz e Cláudio pede para ver a
esposa. Robertão se encontra
com Érika. Orville descobre por
Juliane que José Alfredo frequen-
ta o bar de Manoel. Leonardo
marca um encontro com Aman-
da. José Alfredo vê Maria Marta
com Maurílio.

06h00 – Café com Jornal
07h00 – Primeira Hora
08h00 – Café com Jornal
09h00 – Dia Dia
10h10 – Band Kids
11h10 – Atualidades com Olga Bongiovanni
12h10 – Jornal Tarobá / 1ª Edição
12h50 – Tarobá Esportes
13h00 – Horário Eleitoral
13h20 – Tempo Quente
14h00 – Vitrine Revista
15h00 – Sabe ou não Sabe
15h30 – Tá na Tela da Band com Luiz Bacci
17h00 – Brasil Urgente Nacional
17h40 – Brasil Urgente Regional
18h40 – Ponto de Vista
18h50 – Jornal Tarobá / 2ª Edição
19h20 – Jornal da Band
20h30 – Horário Eleitoral
20h50 – Como Eu Conheci Sua Mãe
21h10 – Show da Fé
22h05 – Os Simpsons
22h15 – Debate Presidente
00h00 – Agora é Tarde
01h00 – Jornal da Noite
01h50 – Que Fim Levou?
01h55 – Trip TV
02h25 – Power Rangers
02h55 – Minúsculos
03h00 – Igreja Mundial

04h30 – Telecurso Educação Básica
04h45 – Telecurso Profissionalizante
05h00 – Telecurso Ensino Médio
05h15 – Telecurso Ensino Fundamental
05h30 – Globo Rural
06h00 – Bom Dia Paraná
07h00 – Bom Dia Brasil
07h35 – Amistoso Seleção Brasileira / Brasil x Japão
09h45 – Bem Estar
10h25 – Encontro com Fátima Bernardes
12h00 – Paraná TV 1ª Edição
12h30 – Globo Esporte
13h00 – Horário Eleitoral
13h20 – Jornal Hoje
13h50 – Vídeo Show
14h25 – Sessão da Tarde / Um Presente para Helen
16h20 – Vale a Pena Ver de Novo / Cobras & Lagartos
17h20 – Malhação
18h00 – Boogie Oogie
18h50 – Paraná TV 2ª Edição
19h10 – Geração Brasil
20h00 – Jornal Nacional
20h30 – Horário Eleitoral
20h50 – Jornal Nacional
21h10 – Império
22h20 – Tapas & Beijos
23h05 – Sexo e as Negas
23h50 – Profissão Repórter
00h20 – Jornal da Globo
00h55 – Programa do Jô
02h05 – Corujão / Paranoia

06h00 – Notícias da Manhã
07h00 – Tribuna da Massa: Manhã
08h00 – Notícias da Manhã
09h00 – Bom Dia & Cia
10h40 – Pitadas do Tempero
10h55 – Destaque
11h30 – Show de Bola
11h45 – Tribuna da Massa: 1ª Edição
13h00 – Horário Eleitoral
13h20 – Naipi Comunidade
14h15 – Casos de Família
15h15 – Esmeralda
16h15 – Meu Pecado
17h00 – A Feia Mais Bela
18h00 – Tribuna da Massa: 2ª Edição
18h45 – SBT Paraná
19h15 – SBT Brasil
20h00 – Chiquititas
20h30 – Horário Eleitoral
20h50 – Chiquititas
21h10 – Rebelde
22h00 – Programa do Ratinho
23h00 – Cine Espetacular / Atração Perigosa
00h45 – The Noite com Danilo Gentili
01h45 – Jornal do SBT
02h30 – Okay Pessoal!
03h30 – RS Soares

06h45 – Record Kids
07h30 – Paraná no Ar
08h45 – Fala Brasil
10h00 – Hoje em Dia
12h00 – Balanço Geral
13h00 – Horário Eleitoral
13h20 – Balanço Geral
14h00 – Ver Mais
14h30 – Programa da Tarde
17h20 – Cidade Alerta
18h15 – Cidade Alerta Paraná
19h15 – RIC Notícias
19h45 – Jornal da Record
20h30 – Horário Político
20h50 Jornal da Record
21h30 – Vitória
22h30 – A Fazenda
23h30 – Plano Alto
00h30 – Alphas
01h15 – IURD

06h00 – Telecurso
07h00 – Bate Rebate
08h00 – O Causo do Dia
08h15 – Inglês com Música
08h30 – Os Sete Monstrinhos
09h00 – Mecanimais
09h30 – Quintal da Cultura
11h00 – B.O.
12h00 – Giro de Notícias
12h05 – Hora do Esporte
12h20 – Jornal da Catve / 1ª Edição
13h00 – Horário Eleitoral
13h50 – JC Debate
13h40 – Mais Cultura
14h10 – Os Sete Monstrinhos
14h50 – As Aventuras de Tintim
15h15 – Quintal da Cultura
17h40 – Sinais do Sagrado
17h55 – Giro de Notícias
18h00 – Esporte, Política, Cidadania
19h00 – Jornal da Catve / 2ª Edição
19h30 – Bate Rebate
20h30 – Horário Eleitoral
20h50 – Jornal da Cultura
22h00 – Cartão Verde
23h00 – Metrópolis
23h30 – Provocações
00h00 – Cultura Mundo
01h00 – Vox Populi

GLOBO

Enrico culpa
o pai pelo
acidente
da mãe

Novela “Império”: Beatriz (Suzy
Rêgo) capota o carro e fica

hospitalizada. Na sala de
espera, Enrico (Joaquim
Lopes) acusa o pai de ser

o responsável pelo
acidente da mãe.

Cláudio (José Mayer)
ameaça bater no filho.
Maria Clara (Andreia
Horta) e Maria Marta

(Lilia Cabral)
acalmam Enrico.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO
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MACONHA EM LINDOESTE
Mais de 13 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar
em Lindoeste no fim da noite de domingo. A droga estava sendo
colocada no porta-malas de um veículo por um rapaz, que fugiu ao ver
a viatura. O carro foi abandonado na Rua Cinco de Maio.

MATEUS BARBIERI

HOMICÍDIOHOMICÍDIOHOMICÍDIOHOMICÍDIOHOMICÍDIO   CORPO ESTAVA ENROLADO EM COBERTOR COM A CABEÇA E OS PÉS PARA FORA

BR-163

Argentinos são presos com 174 kg de maconha
Mais um casal de argenti-

nos foi preso pela PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal) com
um carro carregado com dro-
gas. Eles estavam em uma
SantaFé recheada com 174
quilos de maconha, que foi
abordada na manhã de ontem
no posto de fiscalização em
Lindoeste, na BR-163.

Os policiais desconfiaram
da atitude do casal, que mos-
trou nervosismo no momento
da abordagem. O homem e a
mulher usavam documentos
falsos e por isso não foi pos-
sível identificá-los.

Em uma busca no veículo,
os policiais encontraram 306
tabletes de maconha escondi-
dos no parachoque, no parala-
mas, no assoalho e nas portas.

Para a polícia os argenti-

nos disseram que pegaram o
entorpecente em Foz do Igua-
çu e receberiam R$ 10 mil
para levá-lo até Santa Maria,
no Rio Grande do Sul.

No domingo, outro casal
de argentinos que viajava em
um Peugeot 306 pela BR-277
foi preso no posto de fiscali-

zação da PRF em Cascavel.
Dentro do carro havia mais de
100 quilos de maconha arma-
zenados no parachoque e no
porta-malas do veículo. A dro-
ga, que também foi pega em
Foz do Iguaçu, seria entregue
em Pato Branco, no sudoeste
do Estado. (Tissiane Merlak)

m adolescente de 17
anos foi preso ontem por
investigadores da Delega-

cia de Homicídio poucas horas
depois de ter sido encontrado
o corpo de Ana Lúcia Pinheiro,
de 30 anos, em um terreno bal-
dio na Rua Zafira, no Jardim Es-
meralda, na região oeste de
Cascavel. A mulher estava en-
rolada em um cobertor, com a
cabeça e os pés para fora.

O garoto confessou que
tirou a vida da mulher na
noite de sábado. Ele contou
à polícia que matou porque
a mulher teria lhe “armado
uma casinha” - ameaçado
dedurar o adolescente a al-
guém por algo que ele tenha
feito de errado.

De acordo com a delegada
Mariana Vieira, pode haver ou-
tros fatores para a causa do cri-
me. “Vamos investigar o que re-
almente aconteceu. Aguarda-
mos ainda laudos do IML [Insti-
tuto Médico Legal] para verificar-
mos quantos golpes de faca fo-
ram desferidos e se houve vio-
lência sexual”. Em depoimento
à polícia, o menor negou que te-
nha tido relações com a vítima.

Segundo Mariana, além dos
indícios encontrados durante a
investigação, algumas testemu-
nhas denunciaram o jovem à

Adolescente confessa assassinato
polícia. “Essa pessoa reconhe-
ceu as cobertas, os lençóis e os
pedaços de pano que enrolavam
a mulher e acionaram a polícia”.

No momento da prisão,
uma bermuda suja de sangue
usada pelo menor foi apreen-
dida. “Sabemos que ele ame-
açava a família dela, que
mora próximo ao terreno
onde o corpo foi encontrado,
e também estamos aguar-
dando mais informações a
respeito de outro homicídio
que ele teria envolvimento,

CENTRO DE EDUCAÇÃO

Válvula de gás escapa
e assusta funcionários

Droga estava escondida no portamalas e no parachoque de uma SantaFé

Funcionários da ONG (Orga-
nização Não Governamental)
Centro de Educação Infantil
Nossa Senhora Aparecida pas-
saram por um grande susto no
início da tarde de ontem. A en-
tidade fica no Bairro Universi-
tário, em Cascavel.

De acordo com a diretora da
instituição, Eva Antônia Men-
des do Carmo, 40 crianças es-
tavam no local quando a válvu-
la do gás, que estava na parte

externa do Centro, estourou.
“Na hora eu me assustei com

o barulho e só pensei em cha-
mar o Corpo de Bombeiros. Tira-
mos todas as crianças do local,
com medo de que inalassem o
gás”, relatou Eva. Um caminhão
de combate a incêndio foi até a
instituição e consertou a válvu-
la. “Havíamos ganhado o gás,
mas agora que estourou ficamos
sem”, lamentou. Ninguém ficou
ferido. (Tatiane Bertolino)

praticado em Minas Gerais”,
acrescenta a delegada.

O garoto é usuário de dro-
gas e teria ameaçado de mor-
te toda a família da vítima,
que reconheceu as cobertas
usadas pelo adolescente
para enrolar o corpo.

A polícia acredita que Ana
Lúcia tenha sido morta em ou-
tro lugar e o corpo tenha sido
levado até o terreno onde foi
encontrado por populares nas
primeiras horas da manhã de
ontem. (Tissiane Merlak)

A mulher foi morta com vários golpes de faca

MATEUS BARBIERI

 MATEUS BARBIERI

CONTRA A VIDA

Dois são presos em
flagrante por tentativa

Um casal foi preso em
flagrante por investigado-
res da Delegacia de Homi-
cídios no último domingo.
Otalcio Patrick de Andrade
dos Santos e Jhenifer Bis-
po dos Santos, ambos de
19 anos, confessaram ter
atirado em Ivo Pires Ferraz,
de 24 anos, no Bairro Clau-
dete, em Cascavel, na ma-
drugada de domingo.

Segundo a delegada Maria
Vieira, o casal possuía um de-
sentendimento com a vítima.
“Eles estavam andando pela
rua quando Jhenifer avistou
Ivo. De posse de uma arma,
Otalcio atirou no rapaz, que
correu. O casal correu atrás
de Ivo e a mulher disse, em
depoimento, que pedia para
que seu companhairo atiras-
se”. (Tissiane Merlak)
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EM GUARAPUAVA

Secretaria diz
que presos da

PEC não
lideram motim
Começou ontem ao meio-
dia a sexta rebelião em

penitenciárias no Paraná a
partir da registrada na PEC
(Penitenciária Estadual de

Cascavel) nos dias 24,
25 e 26 de agosto.

Ao menos 250 detentos
se rebelaram na PIG (Peniten-
ciária Industrial de Guarapua-

va). De acordo com a Seju
(Secretaria de Justiça, Cida-
dania e Direitos Humanos),
um grupo de cerca de 40
detentos teria iniciado a
confusão. Entre eles não

estariam os 20 transferidos
da PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel).
Um agente foi ferido dentro

das celas, mas não está em
estado grave. Outros 12 foram

feitos reféns. A informação
extraoficial é de que um dos
encarcerados estaria com

uma arma de fogo, mas nada
foi confirmado.

Duas vítimas foram
jogadas de cima do telhado

pelos presos. De acordo com
a PM (Polícia Militar), mem-
bros do PCC (Primeiro Co-
mando da Capital) assumi-
ram o comando do motim.

A polícia iniciou a negocia-
ção às 16h e até o início da

noite ainda não havia acordo.
As conversas ocorrem com
representantes da direção

da Penitenciária e da Vara de
Execuções Penais.

Com os rostos cobertos e
estoques - armas artesanais

-, os líderes da rebelião
estão agredindo outros

presos. Os principais reféns
são os conhecidos “du-

ques”, presos por crimes
como estupro.

FATAL   TRABALHADOR AINDA TENTOU SOCORRER A COLEGA E FICOU FERIDO GRAVEMENTE

Mulher morre esmagada por madeira
MATEUS BARBIERI

Uma mulher morreu es-
magada por uma pilha
de madeira. O acidente

aconteceu na tarde de ontem
em uma empresa que fica às
margens da BR-277, na en-
trada do Jardim Presidente,
na zona leste de Cascavel.

Ariana Ramos Leite, 29
anos, estava trabalhando
quando houve o acidente. O
colega de empresa Gilmar
Vian, 46 anos, viu quando a
pilha caiu sobre a trabalhado-

ra e tentou ajudá-la, mas sem
sucesso. Ele também foi atin-
gido, teve ferimentos graves e
corre risco de morte.

Duas ambulâncias do Si-
ate (Ser viço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram até o lo-
cal, para atender às víti-
mas, mas a mulher já esta-
va sem vida. O colega teve
traumatismo craniano ence-
fálico grave e foi encaminha-
do ao HU (Hospital Univer-

sitário) de Cascavel. Depois
do acidente, os funcionári-
os foram dispensados.

Não foi permitida a entra-
da da imprensa na empresa.
O Hoje tentou contato, por te-
lefone, com os administrado-
res, mas não havia ninguém
no local para falar sobre o as-
sunto. A única informação
prestada por uma funcionária
é de que ninguém estava se
manifestando sobre o caso.
(Tatiane Bertolino)

Duas ambulâncias foram até a empresa para socorrer trabalhadores

SEM DONO

Pés de maconha são
abandonados

Policiais do Serviço Reser-
vado do 5º CRPM (Comando
Regional de Polícia Militar)
apreenderam na tarde de on-
tem quatro pés de maconha.

As plantas, de acordo
com a capitã Márcia Bilibio,
foram abandonadas em uma
propriedade rural na Estrada
Rio da Paz, Bairro Universitá-
rio, região sul de Cascavel.

“Funcionários de uma
chácara viram um homem
estranho em uma motocicle-
ta deixar algo na proprieda-
de. Foram conferir e encon-
traram as quatro mudas.
Sem saber o que era, leva-

ram até os do-
nos da proprie-
dade, que cha-
maram a polí-
cia. Fomos até
lá e apreende-
mos a droga”,
relata Márcia.

S e g u n d o
ela, é provável
que o dono das
plantas voltaria
para buscá-las.
“Com certeza queria despistar
e se livrar das mudas por um
tempo, devido a alguma suspei-
ta, depois tornaria a pegá-las”,
explicou. (Tatiane Bertolino)

TRAUMATISMO

Deficiente visual é  atropelada
e fica gravemente ferida

Uma jovem de 18 anos fi-
cou em estado grave após ser
atropelada na tarde de ontem
na Rua Visconde de Guarapu-
ava, esquina com a Rua São
Paulo, Centro de Cascavel.
Ela foi atingida por um Uno
ao atravessar a rua.

De acordo com o Siate (Ser-
viço Integrado de Atendimen-

to ao Trauma em Emergência),
Luana Cristina Cesar, 18 anos,
é deficiente visual.

Ela teve diversos ferimentos
no rosto e sofreu traumatismo
craniano. A vítima foi levada à
UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) do Jardim Veneza e de-
pois ao HU (Hospital Universi-
tário). (Tatiane Bertolino)

MATEUS BARBIERI

Jovem ficou em estado grave, mas sem risco de morte

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

6 8
8 6

2265
4 3
544

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

407Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Acidente de trabalho
Na tarde de ontem, Sidnei Maria de Jesus, 39 anos,
feriu a mão esquerda enquanto mexia na peça de um
caminhão. Ele sofreu o acidente na empresa onde
trabalha, na Rua Padre Anchieta, esquina com a Rua
Euclides da Cunha, Parque São Paulo, em Cascavel.

Transferência de presos
Quatro viaturas do Departamento Penitenciário Federal
estiveram no Aeroporto de Cascavel para uma escolta.
Pelo menos 13 presos da Penitenciária Federal de
Catanduvas foram transferidos em um avião da Polícia
Federal. Não foi informado para onde foram levados.

m homem de 27 anos mor-
reu na noite de domingo
em Santa Tereza do Oes-

te. Esse é o terceiro homicídio
ocorrido na cidade em 18 dias.

De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, pelo
menos oito tiros foram dis-
parados contra Rafael De-
nílson da Silva, que era ca-
tador de recicláveis e seria
usuário de drogas.

O crime aconteceu na Rua
Santos Dumont, na Vila Ope-
rário, e foi cometido por um
homem que estava em uma
motocicleta. Socorristas do
Samu (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) foram
acionados, mas quando che-
garam ao endereço Rafael já
estava morto.

O corpo foi encaminhado
ao IML (Instituto Médico Le-
gal) de Cascavel e a Polícia
Civil de Santa Tereza do Oes-
te investiga o caso.

OUTROS CASOS
Os outros dois homicídios

registrados nos últimos dias
aconteceram em um bar na

CRIMINALIDADE   CATADOR DE RECICLÁVEIS FOI MORTO NO DOMINGO À NOITE

Rua Rui Barbosa, também na
Vila Operário. O primeiro foi no
dia 24 de outubro, quando
Márcio Hercil de Oliveira, de
21 anos, foi morto a tiros.

Segundo testemunhas,
ele estava no bar com ami-
gos quando dois homens ar-
mados com revólver e espin-
garda chegaram ao estabe-

EXÉRCITO

Treinamento
envolve militares
de nove países
Mais de 350 oficiais de
nove países, incluindo o

Brasil, estão participando
até sexta-feira de um

treinamento desenvolvido
pelo Exército em Cascavel.

Trata-se da Escola de
Aperfeiçoamento de Ofici-

ais, sediada no Rio de
Janeiro, que fará um

exercício militar na cidade.
Hoje a atividade será na
Fazenda Mascarello, com

atividades de ataque
coordenado, com tiros
reais. Amanhã haverá

demonstração e realiza-
ção de tiro com armamen-

to e combate no Haras
Mantovani.

Participam do encontro 22
instrutores e 332 oficiais

alunos, sendo 295 do
Exército Brasileiro, seis
fuzileiros navais e 31

oficiais de nações amigas,
composta por sete milita-
res da Venezuela, seis da
Argentina, seis do Equa-

dor, cinco do Senegal, dois
do Paraguai, dois do

Uruguai, dois do Peru e um
de Angola.

A Escola de Aperfeiçoamen-
to de Oficiais, conhecida

como “Casa do Capitão”, é
um dos estabelecimentos
de ensino mais conceitua-
dos do Exército Brasileiro.
Ele amplia e atualiza os

conhecimentos dos oficiais
e tem como objetivo fazer

com que eles possam
treinar outros militares para
o combate. (Tissiane Merlak)

O trabalho intensificado
da PRF (Polícia Rodoviária
Federal) em Foz do Iguaçu
tem rendido bons frutos. Até
a metade de outubro, a quan-
tidade de veículos recupera-
dos pela polícia já supera o
que foi registrado ao longo
de todo o ano de 2013.

De acordo com dados re-
passados pela PRF, até on-
tem 201 veículos haviam
sido recuperados. Nos 12
meses de 2013, a PRF apre-
endeu 198 automóveis com
registro de roubo ou furto.
A maioria deles tinha con-
trabando ou drogas.

Ontem, por exemplo, qua-
tro automóveis com queixa de
roubo foram recolhidos em

lecimento, em um Gol bran-
co, e começaram a atirar.

O segundo caso, no mes-
mo bar, aconteceu dia 4 de
outubro quando, após uma
briga, Gilson Ceni dos San-
tos, de 21 anos, foi morto a
golpes de facão. De acordo
com a Polícia Militar, ele e o
autor estavam no bar e, ao

Santa Tereza registra
três mortes em 18 dias
U

Mulher é morta por ex-marido
No mês de maio uma mulher foi morta em frente à
sua casa pelo seu ex-marido, também em Santa

Tereza do Oeste. Andressa Benedita da Silva, de 18
anos, estava com o namorado quando Nilceu Ser-

zoski abordou o casal, no dia 3 de maio. Eles haviam
se separado recentemente e moravam em Curitiba.
Para reconstruir a vida, ela tinha se mudado para

Santa Tereza dois dias antes de morrer.
Andressa foi morta com quatro golpes de faca. Ela
andava com o namorado na Rua Assunção quando

Nilceu se aproximou, mas se afastou. Antes do
crime, o casal havia registrado um boletim de ocor-
rência por ameaça contra o ex-marido de Andressa,

que teve o pedido de prisão preventiva expedido pela
Justiça, no dia 7 de agosto. (Tissiane Merlak)

sairem, começaram a discu-
tir. Gilson levou várias faca-
das. A mãe da vítima tentou
interferir e derrubou o facão
da mão do assassino.

Gilson conseguiu andar por
cerca de 100 metros do local,
mas morreu devido à gravida-
de dos ferimentos, em frente
de casa. (Tissiane Merlak)

EM FOZ

Número de recuperados
supera registros de 2013

apenas uma ocorrência.
De acordo com o policial

rodoviário federal Daniel Tou-
ça, a apreensão foi realizada
durante abordagem de rotina,
perto do posto da PRF de San-
ta Terezinha de Itaipu. Foram
encontrados um Renault Dus-
ter, um Nissan Versa e um GM
Cruze, todos roubados em Cu-
ritiba; e um Hyndai ix35 rouba-
do em Caxias do Sul. Os veícu-
los estavam carregados com
cigarros contrabandeados do
Paraguai. Os automóveis esta-
vam abandonados e os condu-
tores não foram localizados.

Um Fiat Stilo e um Vectra,
ambos com restrição judici-
al, também foram recolhi-
dos. (Tatiane Bertolino)

MATEUS BARBIERI

Populares ouviram

ao menos oito

disparos de

arma de fogo
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JOGOS DA JUVENTUDE

Cascavel
fatura judô
feminino

As disputas da fase final
da 28ª edição dos Jojups (Jo-
gos da Juventude do Paraná)
entra nesta terça-feira em seu
quarto dia de disputas em
São José dos Pinhais. E por
enquanto, para a delegação
cascavelense, o sentimento
de é meio caminho andado,
com a conquista do título por
equipes do judô feminino, on-
tem. Isso a julgar o histórico
da cidade nas duas últimas
edições, quando a cidade ven-
ceu duas modalidades, tanto
em 2013 quanto em 2012.

O título se deu graças à
estratégia montada pelo téc-
nico Washington Donomai,
que escalou suas atletas
mais fortes para as duas pri-
meiras lutas contra Araucária
e abriu logo 2 a 0 na disputa,
fechada depois em 3 a 2.

Individualmente, desta-
que para a judoca Viviane Laís
Donomai, que faturou ouro no
Médio até 63 kg e no Absolu-
to. Já Amanda Pádua Batista
foi ouro no Meio-Pesado até
70 kg, enquanto Laís de Car-
valho (Meio-Médio, até 57 kg)
e Haydee Soares (Pesado,
acima de 70 kg) conquista-
ram medalhas de bronze.

No masculino, o judô cas-
cavelense terminou em quar-
to lugar, atrás de Curitiba,
Maringá e Londrina. Destaque
para o judoca Conrado Cruz de
Oliveira, que faturou um ouro
(Pesado, acima de 90 kg) e
uma prata (Absoluto) para a
cidade. Já Lucas dos Santos
Lupatini (Meio-Médio, até 73
kg) volta para casa com uma
medalha de prata, enquanto
Samuel Moreira Lopes (Ligei-
ro, até 55 kg) volta com uma
medalha de bronze.

rês dias depois de ficar no
2 a 2 com o Maringá, fora
de casa, pela partida de

ida das quartas de final da
Chave Ouro do Campeonato
Paranaense, o Cascavel Fut-
sal voltou ontem aos treina-
mentos para o confronto de
volta entre as equipes, mar-
cado para este fim de sema-
na, no Ginásio da Neva.

CHAVE OURO    CASCAVEL FUTSAL DEFINE GRAU DE IMPORTÂNCIA PARA JOGO DE VOLTA COM O MARINGÁ

“A partida do ano”
Com o empate no jogo de

ida, a classificação à semifinal
está em aberto, pois quem
vencer o próximo confronto
terá um lugar entre os quatro
melhores do Estado.

Assim, o embate de volta é
considerado “o jogo do ano”
pelos cascavelenses. “Conse-
guimos um empate fora de casa,
o que não é um resultado ruim,

mas não estou satisfeito com o
desempenho dos meus atletas.
Se quisermos chegar mais lon-
ge temos de jogar muito mais.
Estivemos muito abaixo do que
podemos e do quero deles, ago-
ra temos uma decisão em
casa, temos de jogar muito
mais, mostrar a nossa força. Es-
tamos numa fase onde qual-
quer falha se paga caro, agora

é uma final, por isso temos de
estar muito bem preparados e
precisamos muito da torcida,
agora é uma decisão e todos
temos de estar presentes”, diz
o técnico Nei Victor.

Ontem, o time cascavelen-
se treinou em dois períodos.
Nesta terça-feira a atividade
será apenas às 16h30, no
Ginásio da Neva.

Tênis de mesa e xadrez
O tênis de mesa também definiu ontem os campeões por
equipes. Entre os meninos o ouro ficou com Ponta Grossa,
a prata com Maringá e o bronze com Cascavel. Já entre as
meninas a equipe de Londrina foi a campeã, com Curitiba
na vice e Cascavel na terceira colocação. Ontem também

tiveram início as disputas por duplas (masculina, feminina
e mista). Já nesta terça e quarta-feira serão realizadas as
disputas do individual nos dois naipes. Nos tabuleiros do
xadrez, o cascavelense Jesse Emanuel Lorensetti terminou
em terceiro lugar as disputas do Relâmpago, modalidade
na qual Cascavel terminou em 8º lugar no masculino e em
10º no feminino. Na modalidade Rápido, Cascavel foi 9º no

masculino e repetiu o 10º lugar no feminino.

Cerca de 15 dias de pois de definir
o campeão da categoria Idade Li-
vre, o Caifusa (Campeonato Inter-
no de Futsal) da Associação Atlé-
tica Comercial definiu agora o ven-
cedor da Sênior. Com uma vitória
por 5 a 4 sobre a Gilmax Baterias
na final, o time Casatur/Concert
House (foto) faturou o título da ca-
tegoria. A terceira colocação ficou
com a equipe Polibol Mangueiras.
O time campeão também teve o
atleta Gilmar Mantovani como
destaque da competição, enquan-
to o vice teve Vantuir Tunes como
goleiro menos vazado.

DIVULGAÇÃO

SUÍÇO

Goleadas elevam expectativa para próxima rodada
JAIME SCUSSIATTO

A sexta rodada do Campeo-
nato Bancário de Futebol Suíço
foi realizada fim de semana e
teve registro de 3,75 gols por
partida disputada no campos da
Sede Recreativa do Sindicato dos
Bancários de Cascavel e Região.

A estatística foi elevada
graças às vitórias de Silvicul-
tura/Cebrac Cursos e Banco
do Brasil, que venceram Bra-
desco e Móveis Oliveira por
4 a 0 e 4 a 2, respectivamen-
te. As goleadas embalam as
duas equipes para o confron-
to de sábado, às 14h30, na

Equipe Silvicultura/Cebrac Cursos, que venceu o Bradesco por 4 a 0abertura da sétima rodada.
Ainda pela sexta rodada, o

Corujão/Michalonski Contabi-
lidade venceu Os Federais por
2 a 1, enquanto Ki-Barato/Ca-
pital/Copisa e Santander fica-
ram no empate por 1 a 1.

No próximo sábado, a pro-
gramação também prevê Ki-
Barato/Capital/Copisa x Mó-
veis Oliveira (às 15h30), Coru-
jão/Michalonski Contabilida-
de x Bradesco (16h30) e Sicre-
di x Santander (17h30). Já a
equipe Os Federais terá um fim
de semana de folga.

Zebra Islândia vence a Holanda por 2 a 0
Três jogos marcaram ontem a terceira rodada do Grupo A das eliminatórias para a Eurocopa 2016.
Em Reykjavik, a Islândia venceu a sua terceira partida, confirmando o 100% de aproveitamento até
o momento. A vítima da vez foi a Holanda, que perdeu por 2 a 0. Agora, a Islândia lidera com nove

pontos em três jogos e nenhum gol sofrido. Com a mesma pontuação, está a República Tcheca.
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FISICULTURISMO   APÓS CONQUISTAR TÍTULO BRASILEIRO, ATLETA CASCAVELENSE TEM BOAS EXPECTATIVAS NO CANADÁ

Os atletas cascavelen-
ses que participaram da 19ª
edição do Brazil Open de Ta-
ekwondo, fim de semana, em
Foz do Iguaçu, retornam para
casa com a bagagem mais
pesada após conquistarem
61 medalhas de ouro no
evento que contou com a par-
ticipação de cerca 700 atle-
tas de vários estados brasi-
leiros,  além da presença de
argentinos e chilenos.

A equipe AOPTKD (Associ-
ação Oeste Paranaense de Ta-
ekwondo), sob o comando do

fisiculturista cascavelen-
se Rafael Magalhães em-
barca hoje para Montreal,

Canadá, onde disputa de 17 a
20 de outubro o Mundial de Fi-
siculturismo e Fitness IFBB. O
cascavelense que integra a de-
legação brasileira, representa-
da por 25 atletas, debuta em
uma competição internacio-
nal. A vaga para o Mundial veio
após o título brasileiro obti-
do no mês de julho, em São
Paulo. Apesar de ser uma es-

Agora é o Mundial

TAEKWONDO

Atletas cascavelenses acumulam medalhas no Brazil Open
Mestre Ricardo Zimmer, obte-
ve a quarta posição geral,
com 22 medalhas de ouro, 14
de prata e 13 de bronze. Inte-
grante da equipe, Sidnei Dzin-
dzik consolida o primeiro lu-
gar no ranking nacional da ca-
tegoria Master até 80 kg com
três primeiros lugares obti-
dos no Brazil Open. Já Lean-
dro Quasne, com duas meda-
lhas de ouro (Adulto e Sub-
21) é outro destaque casca-
velense no torneio aberto re-
alizado fim de semana. Já
pela categoria Juvenil, Erick

Takanohashi faturou o título.
Para os integrantes da

Academia Juventus, o Brazil
Open serviu de preparação
para as disputas dos Jogos
da Juventude do Paraná, que
darão início à modalidade
quinta-feira, em São José dos
Pinhais. Ainda assim, a equi-
pe do Mestre Claudiomar Vi-
eira obteve o sexto lugar ge-
ral por equipes, com 25 me-
dalhas de ouro, sete de pra-
ta e sete de bronze.

Com nove medalhas de
ouro, cinco de prata e oito

treia, Rafael tem expectativas
de conquistar um lugar entre
os seis primeiros pela cate-
goria Mens Fitness.

“Para o Mundial levo comi-
go a maior emoção que já tive.
Até porque o torneio é de al-
tíssimo nível técnico, com a
presença de atletas de reno-
me, além de mídia internacio-
nal”, comenta o fisiculturista
sobre a expectativa para as
disputas que reúnirão cerca
de 500 atletas de vários paí-

ses. O evento conta com a or-
ganização da federação inter-
nacional da modalidade.

O número de apresentações
durante os três dias do torneio
internacional pode chegar a
seis, já que o sistema de dis-
puta é por eliminação. Há cer-
ca de três meses, o atleta cas-
cavelense realiza a prepara-
ção, que consiste em três ho-
ras de treinos diários além de
alimentação prescrita por nutri-
cionista e totalmente restrita.

A  participação de Rafael no
Mundial esteve ameaçada por
conta de falta de patrocínio.
Uma rifa chegou a ser realiza-
da para colaborar nos custos
de passagem, hospedagem,
alimentação e visto no exterior
que somavam cerca de R$ 9
mil. A maior contribuição veio
pelo apoio de amigos e alunos.

de bronze, a equipe ACT (As-
sociação Cascavelense de
Taekwondo), sob o comando
do Mestre Eurico Chagas,
comemora as conquistas de
Carlos Eduardo Chagas, com
dois primeiros lugares obti-
dos no Brazil Open.

Os atletas da equipe do
Colégio Interlagos e da Acade-
mia Fabio Junior Team regres-
sam de Foz do Iguaçu com cin-
co medalhas de ouro, quatro
de prata e quatro de bronze.
Vinícius Viana Benedito con-
quistou o primeiro lugar nas

disputas da categoria Cadete-
acima de 65 kg, o que confere
ao jovem cascavelense a ma-
nutenção da liderança do
ranking nacional da categoria.
“A competição demonstra que
os atletas estão bem prepara-
dos fisicamente e tecnicamen-
te. Estamos ansiosos para o
calendário do ano que vem.
Para continuarmos com um
bom desempenho precisamos
de mais apoio para a modali-
dade que alimenta os sonhos
desses jovens”, relata o téc-
nico da equipe, Fabio Junior.

O

 ARQUIVO PESSOAL

 Rafael Magalhães é campeão brasileiro
da categoria Físico Fitness Coreográfico

ROBERTO CAVALO
O América-RN anunciou a demissão do técnico

Marcelo Martelotte e no mesmo dia confirmou a
contratação de Roberto Cavalo, velho conhecido da

torcida e que estava no Remo. Cavalo retorna ao Mecão
em uma das semanas mais importantes do clube, que
amanhã encara o Flamengo no jogo de volta da Copa
do Brasil em busca de vaga na semifinal. No jogo de

ida, o América-RN perdeu de 1 a 0, em casa. Com
passagens pelo clube entre 2012 e 2013, o técnico de 43
anos ainda tem pela frente as disputas da Série B, na

qual o time luta contra a degola.
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Tricolor tenta
esquecer críticas

à arbitragem
O Grêmio quer esquecer
a derrota para o Palmei-
ras, no último sábado,
por 2 a 1. E principal-

mente, as reclamações
sobre a arbitragem de
Sandro Meira Ricci.
Segundo o zagueiro

Bressan, o tema já foi
debatido e não deve

mais estar em pauta. O
foco precisa mudar para
a retomada das vitórias
no próximo compromis-

so, diante do Goiás,
sábado, no Serra Doura-
da. “Fizemos uma avalia-
ção e pensamos apenas
no próximo jogo. O foco
tem que ser o Goiás,

porque será um compro-
misso importante. No

Brasileiro existem jogos
decisivos, e será assim
contra o Goiás. Temos

que mostrar o que
queremos. O campeona-
to está chegando ao fim
e vencer se torna cada
vez mais importante”.

O time gaúcho acusou o
árbitro de favorecer o
oponente. O diretor
executivo de futebol,

Rui Costa, falou que o
time de Porto Alegre

foi “roubado”.
Bressan pode seguir

titular do time já que o
zagueiro Rhodolfo ainda

não foi liberado pelo
departamento médico

após um trauma no
joelho esquerdo. Ele

será reavaliado durante
a semana. Já Dudu e

Barcos, suspensos, são
desfalques certos.

Luan, Marcelo Grohe e
Matheus Biteco voltam
das seleções brasilei-

ras e ficarão à
disposição.

Campeonato Brasileiro
sofreu uma reviravolta
no desempenho dos ti-

mes se comparado o primei-
ro turno com o início do se-
gundo turno. Juntas, as cinco
piores equipes ao fim da pri-
meira metade do torneio, Vi-
tória, Palmeiras, Bahia, Cori-
tiba e Criciúma, fizeram mais
pontos nessas nove rodadas
do returno do que os cinco
primeiros colocados da 19ª
rodada somaram neste início
de segundo turno. O grupo de
baixo somou até agora 69
pontos em nove rodadas, con-
tra 66 das equipes de elite.

Equipes como Palmeiras

e Vitória, que dividiam as úl-
timas posições ao final do
primeiro turno, hoje só per-
dem para o Atlético-MG como
melhor campanha desta se-
gunda metade do campeona-
to, com 16 pontos obtidos.
O único que já estava no gru-
po de elite e que tem desem-
penho similar é o Inter, com
os mesmos 16 pontos.

O líder Cruzeiro soma ape-
nas 13 pontos neste returno,
em 27 pontos disputados.
Só não viu seus rivais se
aproximarem mais porque
São Paulo e Corinthians igua-
laram ao baixo desempenho
nesta metade do certame. O

Fluminense foi ainda pior,
com 11. O time mineiro
soma neste segundo turno o
dobro de derrotas em relação
ao desempenho do primeiro:
quatro contra duas.

A falta de lógica neste re-
turno do campeonato tornou

ainda mais acirrada a briga por
uma vaga na Libertadores com
pelo menos oito times envol-
vidos de fato na disputa. A luta
contra o rebaixamento envol-
ve diretamente até o Palmei-
ras, que está a quatro pontos
acima da degola.

também integra a lista de
novidades para o duelo no
Mineirão. Com vantagem ad-
quirida por ter vencido em
São Paulo por 2 a 0, o Corin-
thians avança até com uma
derrota pelo placar mínimo.

Os únicos problemas co-
rintianos para a decisão em
Belo Horizonte são: Elias e
Gil na seleção brasileira e
o uruguaio Lodeiro.

COPA DO BRASIL

Corinthians tem reforços para amanhã
O Corinthians inicia a pre-

paração para disputar uma
vaga na semifinal da Copa
do Brasil com três novida-
des. Paolo Guerrero retornou
da seleção peruana em boas
condições físicas, foi a cam-

po para o treinamento
de ontem e tem

presença con-

firmada para enfrentar o
Atlético-MG amanhã, em
Belo Horizonte. Além do ata-
cante, Mano Menezes tem
mais novidades: Renato Au-
gusto e Ralf também retor-
nam à equipe corintiana.

Ausente dos últimos cin-
co jogos em função de dores
no joelho, o volante Ralf vol-
tou a treinar com bola e deve
reaparecer em jogo crucial
nos planos corintianos para
a temporada. Preservado na
derrota de sábado para o
Botafogo, Renato Augusto

 Guerrero reforça a equipe no
confronto contra o Atlético-MG

BRASILEIRÃO   RETURNO TEM TIMES DO Z-4 COM DESEMPENHO MELHOR QUE DOS LÍDERES

Outro campeonato
O

 O zagueiro Juan (foto), de 35 anos, não atuará mais
neste ano. O defensor do Internacional sofreu uma

lesão no tendão do pé direito e só terá condições de
atuar em 2015. A última partida de Juan pelo time

colorado foi contra Chapecoense, quando o time
gaúcho foi goleado por 5 a 0. O atleta foi substituí-

do no intervalo justamente pela lesão. O clube
ainda informou que o volante Wellington não

estará disponível para o duelo com o Corinthi-
ans, no domingo, às 16h, no Beira-Rio. O joga-
dor realiza tratamento fisioterápico no joelho

esquerdo. Já João Afonso, Jorge Henrique e
Wellington Silva estão de volta aos treinamen-

tos normais e à disposição do técnico Abel Braga.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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33oC 37oC22oC 34oC36oC

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

19oC 19oC

FOZ DO IGUAÇU

21oC

LONDRINA

36oC19oC 34oC20oC

CURITIBA

33oC17oC 29oC16oC
Céu com
muitas
nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

NOVA
23/10 - 19h56

CRESCENTE
31/10 - 00h48

MINGUANTE
15/10 - 16h11

Parcialmente
nublado com
chuva

Sol CHEIA
08/10 - 07h50TERÇA QUARTA TERÇA QUARTA TERÇA QUARTA TERÇA QUARTA

Parcialmente
nublado

         AMISTOSOS
21h30 Estudiantes x Unión
7h45 Brasil x Japão
8h Coreia do Sul x Costa Rica
9h Hong Kong x Argentina
13h Armênia x França
13h30 Qatar x Austrália
20h Chile x Bolívia
21h Estados Unidos x Honduras
22h Peru x Guatemala
22h15 Canadá x Colômbia
20h El Salvador x Equador

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
15h45 Grécia x Irlanda do Norte
15h45 Alemanha x Irlanda
15h45 Sérvia x Albânia
15h45 Dinamarca x Portugal
15h45 Ilhas Faroe x Hungria
15h45 San Marino x Suíça
15h45 Polônia x Escócia
15h45 Gibraltar x Geórgia
15h45 Finlândia x Romênia

COPA SUL-AMERICANA
19h15 Estudiantes x Peñarol
21h30 Cerro Porteño x Lanús

SÉRIE B
19h30 Santa Cruz x Bragantino
19h30 Boa Esporte x Vila Nova
21h Atlético-GO x Avaí

Neymar e Robinho
em treino no local
do jogo; condição
do gramado foi
bastante criticada
pelos brasileiros

Thiago Silva
Depois de ter ficado

dois meses afastado dos
gramados por conta de

uma lesão na coxa direita,
o zagueiro Thiago Silva

voltou ontem aos
treinamentos do PSG. A
atividade contou com os
jogadores que não foram

convocados para as suas
respectivas seleções, que

disputam amistosos e
torneios eliminatórios na
data Fifa. Apesar da volta
aos treinos, não há ainda

uma data oficial para o
retorno de Thiago Silva

aos gramados.

Luís Suárez
O atacante uruguaio
Luís Suárez marcou

ontem seus primeiros
gols pela seleção de seu
país desde a suspensão
imposta pela Fifa por ter

mordido um adversário
em partida da Copa do

Mundo. O Uruguai
venceu o amistoso

contra Omã por 3 a 0,
com dois gols de Luizito,

que ampliou para 43 o
número de gols pela

seleção. Essa foi a
segunda partida do

atacante do Barcelona
com a camisa do

Uruguai durante turnê
no Oriente Médio,

após o empate
por 1 a 1 com a
Arábia Saudita.

Tênis
Campeão do Masters

1000 de Xangai no
domingo, o suíço Roger

Federer retomou a
condição de número 2

do mundo na atualização
de ontem do ranking da

ATP. Ele ultrapassou o
espanhol Rafael Nadal,

que caiu um posto, para
o terceiro lugar, após ser
eliminado no seu jogo de

estreia no torneio
chinês. Federer não

figurava entre os dois
melhores tenistas do

mundo desde março de
2013 e, em má fase,
chegou a cair para a
oitava colocação em
março deste ano. O

sérvio Novak Djokovic
segue na liderança do

ranking mundial.

epois da vitória por 2 a 0
sobre a vice-campeã mun-
dial Argentina, sábado,

pelo Superclássico das Amé-
ricas, em Pequim (CHN), a se-
leção brasileira segue sua
mini-turnê asiática em Cinga-
pura, onde enfrenta a equipe
do Japão nesta terça-feira, em
amistoso marcado para as
7h45 do horário brasileiro.

É preciso muito mais do
que a conquista de um troféu
inexpressivo, mesmo com tri-
unfo sobre o arquirrival, para
curar as feridas da humilha-
ção da goleada por 7 a 1 so-
frida em casa para a Alema-
nha na Copa do Mundo, mas
Neymar e companhia ganha-
ram confiança após o jogo
contra os argentinos.

“Era impossível imaginar
um resultado como esse
contra a Argentina. O time
jogou de forma maravilhosa.
Estávamos preparados e sa-
bíamos o que tinha que fa-
zer. Demos o nosso melhor
e foi assim que consegui-
mos a vitória”, afirmou on-
tem o craque do Barcelona.

Desde que voltou ao co-
mando da seleção, Dunga
tem 100% de aproveitamen-
to, com três vitórias sobre
equipes sul-americanas (an-
tes da Argentina, venceu Co-
lômbia e Equador por 1 a 0),

C
BF

BRASIL X JAPÃO – 14/10, ÀS 7H45

Jefferson; Danilo, Miranda, David Luiz
(Gil) e Filipe Luis; Luiz Gustavo, Elias,
Willian e Oscar; Neymar e Diego Tarde-
lli. Técnico: Dunga

Nishikawa; Sakai, Morishige, Shiotani
e Nagatomo; Shibasaki, Hosogai e Hon-
da; Kagawa, Okazaki e Muto. Técnico:
Javier Aguirre

AMISTOSO   BRASIL ENFRENTA JAPÃO COM HISTÓRICO DE NUNCA TER PERDIDO PARA O RIVAL

D

Dúvida na zaga
Dunga deu a entender ontem que pretende repetir a equipe

que venceu a Argentina, mas avisou que deve mexer bastante
no decorrer da partida, usando as seis substituições às

quais tem direito. “A intenção é usar todas, sim. São seis
substituições, principalmente por termos feito uma viagem
longa para a China e um jogo intenso, sem as condições
ideais por causa da poluição. Vamos dar oportunidade a

novos jogadores que estão na seleção”, explicou o treinador,
que contra a Argentina, só pôde fazer três substituições e

optou pela entrada dos veteranos Kaká e Robinho. A dúvida
para o 11 inicial recai sobre o zagueiro David Luiz, que sente

dores na coxa e poderá dar lugar a Gil.

em testes impor tantes a
menos de um ano da Copa
América 2015, no Chile.

O adversário desta terça-
feira terá um estilo diferente.
Atropelado por 3 a 0 pelo Bra-
sil na estreia da Copa das Con-
federações, em junho de 2013,
o Japão vem decepcionando
desde a Copa do Mundo de
2010, na África do Sul, quan-
do chegou às oitavas de final.

No Mundial do Brasil, foi
eliminado na primeira fase
apesar de ter caído numa cha-
ve acessível, com Colômbia,
Grécia e Costa do Marfim, ter-
minando a competição com
um empate e duas derrotas.

Sexta-feira, o Japão supe-
rou a fraca Jamaica por 1 a 0,
na primeira vitória em três jo-

gos sob o comando do novo
técnico, o mexicano Javier
Aguirre, depois de perder por
2 a 0 para o Uruguai e empa-
tar em 2 a 2 com a Venezuela.

Nas últimas três partidas
que disputou contra os japo-

neses, a equipe brasileira
marcou 11 gols e sofreu ape-
nas um. Assim, a seleção tem
mais uma oportunidade para
reconquistar aos poucos a
confiança e deixar para trás o
fracasso da Copa.

Para “lavar
a alma”
Para “lavar
a alma”


