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Quem depende da rede 
pública para ser consultado 

por especialistas médicos 
precisa de muita paciência. 

E em alguns casos até 
de um pouco de sorte 
para resistir ao tempo 

de espera. Otavino 
Karpinski, por exemplo, só 

conseguiu ser atendido 
por um cardiologista um 

ano depois de ter feito 
o pedido. Conforme o 

Cisop, a demora até tem 
diminuído, mas a falta 
de profissionais ainda 

prejudica principalmente 
quem mora nas 

cidades maiores.
Pág. 07

Consulta com cardiologista
demora até um ano no SUS
CISOP DIZ QUE ESPERA TEM DIMINUÍDO E SÓ ATINGE CIDADES MAIORES

Aline tinha um sonho para este Natal: ela queria 
ganhar um par de patins. Da noite para o dia seu 

desejo mudou: quer uma casa para sua família. Seu 
irmão, Felipe, ainda tem esperança de encontrar 

algum objeto que se salvou do incêndio de 
quinta-feira. E vê, desolado, o que 

sobrou do skate que tanto gostava.
Págs. 10 e 11

Veterano 
nas pistas 
agora 
tem novo 
desafio 
para vencer
Pág. 24
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Reportagem principal deste
domingo mostra o drama de
quem depende da rede pública
de saúde. O sistema de atendi-
mento às especialidades até
tem melhorado em alguns as-
pectos, mas os baixos valores
pagos pelo SUS dificultam a con-
tratação de profissionais e, por
isso, aumenta o tempo de
quem precisa do serviço. Leia
mais na página 7.

Veja também o relato das cri-
anças que sobreviveram do in-

Longa espera
cêndio na quinta-feira, mas per-
deram tudo o que tinham. Essa é
a segunda vez que a família pre-
cisa recomeçar. Ela já tinha sido
atingida pelas enchentes em San-
ta Catarina há três anos.

O fim de semana é de muito
estudo para quem está ingres-
sando e para quem está saindo
do ensino superior. Tem vestibu-
lar da Unioeste e Enade. Confi-
ra na página 12.

Para animar o fim de semana,
não perca o caderno de varieda-

des. Lá você descobre que ho-
ras o Papai Noel chega a Casca-
vel neste domingo, sabe o que
os astros reservaram para seu
signo e tem ainda muita gente
bonita nas colunas Gente & Fa-
tos e Criança.

Já o caderno esportivo traz
tudo sobre a rodada do Brasilei-
rão, assim como destaques lo-
cais: o Cascavel tem confronto
decisivo hoje pela Chave Ouro de
Futsal e precisa da sua torcida.
Um ótimo domingo a todos!

“Quero esquecer tudo o que aconteceu.
Eu esperava que o Papai Noel trouxes-
se patins de presente, mas agora nessa
situação nossa esperança é conseguir
uma casa para gente morar”

Aline Cristina de Lima, de nove anos, que viu o fogo
consumir tudo o que ela e sua família tinham, em

um incêndio na quinta-feira em Cascavel.

Falta de água
A Sanepar informa
que terça-feira serão
executadas interliga-
ções de redes na re-
gião sul de Cascavel.
Os serviços começam
às 14h na Rua Três
Amigos, podendo in-
terromper o abasteci-
mento para as regi-
ões Universitário, Ma-
ria de Lourdes, Trevo,
Urussanga, Maristela,
Marília, Turisparque,
Capanema, Imperial,
Parque Cascavel, Ja-
çanã, Dona Josephi-

na e Panorâmico. O
abastecimento deve
voltar à normalidade
após as 21h.

UBS fechada
A UBS (Unidade Básica
de Saúde) do Claude-
te não atenderá nesta
segunda nem na ter-
ça-feira. Todo o materi-
al da estrutura será
transferido para a
nova sede, que funcio-
nará na Avenida Tole-
do, 938. A inaugura-
ção será às 19h de
quarta-feira, dia 26.

Nova estrutura
A mudança atende a
uma reivindicação anti-
ga da comunidade, que
reclamava das condi-
ções precárias da atual
estrutura. O objetivo do
Município é demolir o
atual prédio e construir
um novo, mas ainda
não tem previsão de
isso acontecer. O horá-
rio de atendimento con-
tinuará sendo das 7h
às 19h.

As causas apontadas para o fracas-
so das empresas são: falta de planeja-
mento, falta de inovação, local errado,
falta de conhecimento, falta de tino co-
mercial ou a inabilidade do empreende-
dor no trato com os clientes etc. Será que
essas coisas são as verdadeiras causas
ou apenas são as partes visíveis como
“condições” para acontecer o fracasso?

As causas apontadas para a falta de
dinheiro são: descontrole financeiro, falta
de orçamento, falta de disciplina, cartão de
crédito etc. Quantas pessoas conseguiram
resolver o problema da falta de dinheiro
fazendo planilha de controle, orçamento,
quebrando cartão de crédito ou rasgando
talão de cheque?

Para chover é necessário que exista a
umidade. Não enxergamos a umidade que
é a causa da chuva. Não basta ter a umi-
dade no ar para chover. Para chover é ne-
cessário o encontro da umidade com o ar
frio.  Para chover há a necessidade do
encontro da causa (umidade) com a “con-
dição” ou “meio” (ar frio).

Fazer orçamento, rasgar talão de che-
que, quebrar cartão de crédito equivale a
não deixar que a umidade entre em con-
tato com o ar frio. Enquanto conseguir fa-
zer com que a causa não encontre um
meio ou condição não surge o efeito (falta
de dinheiro). Se a causa continuar existin-

Por que só algumas empresas e pessoas prosperam?
Orlando Norio Oda é administrador de empresas e vice-presidente da Associação da Prosperidade da Seicho-no-Ie do Brasil

do na primeira oportunidade aparecerá
como falta de dinheiro.

A causa principal do fracasso da em-
presa é como a umidade. Não é visível.

A base da prosperidade empresarial
são os seus princípios e valores invisíveis.
É a razão de existir uma empresa: a sua
missão. Qual é a missão da empresa?
Com certeza não é só ganhar dinheiro
sem nada dar em troca. O princípio da vi-
vificação mútua é a base da prosperidade
pessoal e empresarial. É a causa central
do sucesso pessoal e empresarial.

Então, será que basta ter bons propó-
sitos para a empresa prosperar? Não, por-
que mesmo uma boa causa precisa en-
contrar a “condição” para prosperar. Quais
são as “condições” para uma empresa
prosperar? O Universo mostra quais são
essas “condições”.

O Universo é o maior de todos os
projetos de criação. No Universo atuam
diversos princípios para que tudo funci-
one perfeitamente: Centro, Circulação,
Convergência ao centro, União, Equilí-
brio e Ordem (leis). Se observarmos as
empresas que não prosperam podemos
entender o quanto estes princípios são
importantes.

• Centro: tudo se organiza e se movi-
menta em torno do seu centro. Uma pessoa
ou uma empresa, sem centro vive perdido,

desorganizado, não há desenvolvimento.
• União: é o princípio da criação e a de-

sunião leva a destruição. As brigas e confli-
tos entre os familiares e sócios são as prin-
cipais causas de fracasso nos empreendi-
mentos.

• Equilíbrio: os planetas mantêm uma
distância certa entre si para que não ocor-
ra a colisão. Dentro da estrutura empre-
sarial as pessoas e departamentos pre-
cisam manter o respeito e consideração
um ao outro para que não haja colisão,
disputas e conflitos.

• Circulação: no universo tudo está mo-
vimentando circularmente, ou seja, vai e vol-
ta. Não há como receber se não oferecer
algum produto ou serviço útil aos clientes.
Se receber demais, sem dar nada em tro-
ca entra em ação a lei do equilíbrio e toma
de volta de alguma forma, na maioria das
vezes por meio de negócios malsucedidos.

Para podermos viver recebemos mui-
tas coisas produzidas por várias pessoas.
Como contraprestação do que recebemos
precisamos também desejar contribuir com
alguma coisa para a geração atual e futura.
A vivificação mútua é a causa do sucesso
pessoal e empresarial. Porém, a empresa
precisa criar a “condição” ou “meio” para
que a causa se transforme em resultados
financeiros seguindo os princípios de estru-
turação do Universo.

 Maria L. T. L. M. Del Pino
(73)

 Maria de J. C. da Silva
(76)

 Joana de A. Perereira (75)

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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té esta sexta-feira, a Secreta-
ria de Finanças da Prefeitura
de Cascavel conseguiu recu-

perar R$ 3,7 milhões em débitos
atrasados por meio do Refic (Plano
de Recuperação Fiscal) 2014. A
meta é atingir R$ 8,5 milhões até
o dia 5 de dezembro, quando se
encerra o prazo para renegociação.

Dos 4.590 contribuintes que
já procuraram acer tar dívidas
pendentes com o Município,
3.445 fecharam acordo. Destes,
2.183 optaram por fazer o paga-
mento à vista, considerando a

A

CONTAS EM DIA   CONTRIBUINTES PODEM ACERTAR IMPOSTOS VENCIDOS ATÉ DIA 5 DE DEZEMBRO

Negociações pelo Refic
já atingem R$ 3,7 milhões

possibilidade de que o boleto
pode ter o pagamento marcado
para 15 dias após a negociação.
Outros 1.262 contribuintes opta-
ram por fazer o parcelamento.

Conforme a secretária de Fi-
nanças, Susana Gasparovic Kas-
przak, em média estão sendo
atendidas 340 pessoas por dia e
a partir da próxima semana a pro-
cura deverá aumentar. “Conside-
rando que muitas empresas farão
o pagamento da primeira parcela
do 13º salário e as condições que
estamos oferecendo, a expectati-

va é de que a população aprovei-
te este momento”, comenta.

Podem ser renegociados, além
de IPTU e taxa de lixo, débitos ajui-
zados ou não referentes à contribui-
ção de melhoria (asfalto), pendênci-
as de alvará de funcionamento, ISS-
QN e multas aplicadas pelas secre-
tarias de Planejamento e Urbanis-
mo, Meio Ambiente, Finanças e Saú-
de, além do Procon, vencidos até 31
de dezembro de 2013.  O Município
está concedendo desconto de até
90% sobre juros e multas dos im-
postos vencidos. (Romulo Grigoli)

Calendário 2015
A Secretaria de Educação

já definiu o calendário
escolar para 2015. As

aulas na rede municipal e
nos Cmeis (Centros

Municipais de Educação
Infantil) começarão em 4
de fevereiro e terminarão
em 17 de dezembro. Ao

todo serão 200 dias
letivos nas escolas e 213

nos Cmeis. A resolução foi
publicada ontem no Diário Oficial do Município e

assinada pelo secretário Valdecir Nath (foto).

 DIVULGAÇÃO

Meio ambiente
O vereador Nei Haveroth
(PSL) representou a
Câmara de Cascavel no
encontro Cultivando
Água Boa realizado nesta
semana em Foz do
Iguaçu. De acordo com
ele, o evento apresentou
inúmeras alternativas
ambientais que podem
ser aplicadas
em Cascavel.

Exemplos
Dentre os temas
abordados no encontro
em Foz, organizado pela
Itaipu Binacional, o
saneamento e a
reciclagem solidária
foram os que mais
chamaram a atenção do
vereador. Modelos de
sucesso implantados em
cidades como União da
Vitoria, Porto Alegre e
Curitiba relacionam na
mesma rede de trabalho
e conscientização,
catadores, poder
público, cooperativas e
população.

Em São Paulo
O TRE-PR (Tribunal
Regional Eleitoral do
Paraná) reconheceu a sua
incompetência para
julgar o pedido de

Folha de pagamento
A Caixa Econômica Federal venceu a licitação para
gerenciar a folha de pagamento dos servidores da

Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito). Ela ofereceu o maior preço: R$ 151 mil por

60 meses. O contrato prevê a instalação de um
terminal de autoatendimento no Terminal Rodoviário

de Cascavel, onde fica a sede da Cettrans.

habeas corpus na ação
penal na qual o diretor
do Google Brasil,
Edmundo Luiz Pinto
Balthazar, responde pelo
crime de desobediência,
e o encaminhou para o
TRE-SP (Tribunal
Regional Eleitoral de
São Paulo).

Multa
Durante o período
eleitoral de 2012 o juiz
cascavelense Leonardo
Ribas Tavares multou o
Google Brasil em R$ 30
milhões por
descumprimento de uma
ordem judicial. A ação
havia sido movida pelo
então candidato a
prefeito Edgar Bueno,
que se reelegeu
na ocasião.

Redução
Os advogados de Edgar
haviam pedido a retirada
do Youtube de três
vídeos que continham
mensagens consideradas
ofensivas ao candidato,
mas a empresa ignorou a
decisão. O Google
recorreu da multa e
recentemente o TRE-PR
reduziu o valor para R$
900 mil. No entanto, o
mérito da ação ainda
não foi julgado.

 A 7ª Promotoria de Justiça está prestes a encerrar
o inquérito civil que apura suposto ato de
improbidade administrativa por parte do diretor da
Guarda Patrimonial, Lauri Dall’Agnol.  O caso
envolve a escolta feita por agentes patrimoniais
ao vereador preso Paulo Bebber em setembro
passado.

Para escapar da perda de man-
dato por falta, a assessoria do ve-
reador Paulo Bebber (PR) irá pro-
tocolar nos próximos dias, na Câ-
mara Municipal de Cascavel, o
pedido de licença por 30 dias.
Havia a expectativa de que o do-
cumento fosse protocolado nesta
sexta-feira, mas isso não ocorreu.

O advogado de defesa de Be-
bber, Helio Ideriha Junior, che-
gou a garantir que o pedido se-
ria apresentado no fim da tarde.
No entanto, o chefe de gabinete
do vereador, Leonir Argente, des-
mentiu a informação e garantiu
que a licença será protocolada
nos próximos dias. O parlamen-
tar acumula 26 ausências sem
justificativa, sendo que o limite
é de 29, quantidade que será
completada apenas na sessão
ordinária de 1º de dezembro.

Esta será a segunda licença de
Bebber no atual mandato. A primei-
ra, de 30 dias, ocorreu em março
passado, logo após o surgimento
das denúncias sobre o suposto pe-
dido de propina para acelerar a apro-
vação do projeto do Loteamento Ri-
viera, na zona norte da cidade. Na
ocasião, assumiu a vaga o primeiro
suplente Celso Dall’Molin (PR).

De acordo com o Regimento In-
terno da Câmara, cada vereador
tem direito a 120 dias de licença
durante todo o mandato. “É um di-
reito dele (Paulo Bebber) solicitar
a licença. Nesse caso, sem remu-
neração. São requisitos da lei que
o vereador tem em seu favor para
escapar de eventual perda do man-
dato”, afirmou o procurador-geral do

Legislativo, Pascoal Muzeli Neto.
Bebber responde a ação crimi-

nal por concussão. Ele é o princi-
pal envolvido no suposto pedido
de R$ 500 mil em propina. O acu-
sado está preso desde 1º de se-
tembro por determinação do juiz
da 3ª Vara Criminal de Cascavel,
Leonardo Ribas Tavares.

O magistrado decretou a pri-
são preventiva porque o acusa-
do teria induzido uma testemu-
nha a se apresentar como a pes-
soa citada em uma conversa gra-
vada em que era negociado o va-
lor da propina e procurado ou-
tro vereador para pedir que vo-
tasse contra a sua cassação.

Bebber manteve ainda inten-
sos contatos telefônicos com os
envolvidos no caso da propina.
Esta interferência durante o pro-
cesso, alegou o magistrado, pode
ter determinado a manutenção do
seu mandato na Câmara de Vere-
adores. (Miguel Portela)

 Absolvido em plenário
O Legislativo de Cascavel chegou a instalar uma Comissão Proces-
sante contra o vereador Paulo Bebber, mas o plenário o absolveu

em junho passado. Eram necessários 14 votos para a cassação do
mandato. O resultado da votação indicou 11 votos a favor e oito
contra o pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar.
O vereador ficou detido por 23 dias na carceragem da 15ª SDP

(Subdivisão Policial), mas os advogados de defesa conseguiram a
sua transferência para o Corpo de Bombeiros do Bairro São Cristó-
vão, onde ele ocupa um quarto com banheiro e chuveiro e recebe

visitas todas as sextas-feiras.
Enquanto Bebber está preso, seus quatro assessores seguem

atuando e recebendo normalmente salários da Câmara.

NOVA DATA

Bebber adia pedido de licença para
escapar da perda de mandato

ARQUIVO

Bebber está preso desde 1º de setembro
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cada ano, tem caído a
taxa de crianças e adoles-
centes que abandonam

as escolas no Brasil durante o
ano letivo. Nos anos iniciais, a
taxa de abandono, que em
2010 foi de 1,8%, ficou em
1,2% no ano passado, de acor-
do com dados do Censo Esco-
lar 2013, realizado pelo MEC
(Ministério da Educação). Os
dados foram divulgados no
portal QEdu.org.br.

Apesar da diminuição na
taxa de abandono, o número
absoluto ainda é alto. Soman-
do todas as etapas de ensino
(anos iniciais, finais e ensino
médio), mais de 1,3 milhão de

CENSO   TAXA DE RENDIMENTO MELHORA, MAS BRASIL AINDA TEM MUITO A AVANÇAR

Evasão cai, mas mais de 1,3
milhão abandonam escolas

crianças e adolescentes em
todo o Brasil deixaram as sa-
las de aula durante o ano leti-
vo de 2013.

Em 2013, o MEC registrou
cerca de 950 mil reprovações,
o que representa 6,1% do to-
tal de matriculados naquele
ano. Os aprovados passaram
dos 14,5 milhões, ou seja,
92,7% dos estudantes dessa
etapa escolar puderam avan-
çar para a série seguinte.

Entre os alunos matricula-
dos do 6º ao 9º ano, o fantas-
ma da reprovação assombrou
1,5 milhão de estudantes
(11,3% do total de matricula-
dos em 2013). Dos demais,

3,6% abandonaram a escola no
meio do ano letivo e 85,1% foi
aprovado. Em 2010, dos 14,2
milhões matriculados nessa eta-
pa, 12,6% foram reprovados,
4,7% abandonaram os estudos
e 82,7% passaram de ano.

ENSINO MÉDIO
De 2011 para 2013, a taxa

de aprovação no ensino médio
na rede pública subiu de 75,1%

para 78%. A aprovação é um
dos componentes do Ideb, o
índice que mede a qualidade
da educação básica no Brasil.
Apesar do crescimento na taxa
de aprovação, o ensino médio
não conseguiu alcançar a meta
do Ideb para 2013. Também
podemos observar que o aban-
dono, apesar de estar caindo,
ainda é alto.

A

REFORMA

Dilma adia
anúncio de
ministros

A presidente Dilma Rousse-
ff anunciaria ontem Joaquim
Levy como novo ministro da
Fazenda e Nelson Barbosa

para o Planejamento. Ambos
já integraram a equipe econô-
mica no primeiro governo. Levy
é diretor-superintendente da

Bradesco Asset Management.
Barbosa atua como professor
da Fundação Getulio Vargas.
No fim da tarde, porém, a

Secretaria de Comunicação da
Presidência informou que

os anúncios não ocorreriam
ontem.

Senador pelo PTB, Ar-
mando Monteiro deverá
assumir o Ministério do

Desenvolvimento e Indús-
tria, e a senadora  Kátia

Abreu (PMDB-TO) o Ministé-
rio da Agricultura.
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Entrevista de de Tatiane Bertolino
Foto de Mateus Barbieri

PERFIL
Perfil: Lucas de Castro Campos
é defensor público há um ano,
mesmo período que reside em
Cascavel. Natural de Minas
Gerais, advogou durante cinco
anos antes de prestar concurso
para a Defensoria Pública
do Paraná.

DEFENSORIA PÚBLICA

Mutirão ajuda a atualizar
situação dos detentos

Jornal Hoje - Quantas pessoas fo-
ram atendidas pelo Mutirão Carcerá-
rio?

Lucas de Castro Campos – Trata-
se do projeto Defensoria Sem Frontei-
ras, organizado em âmbito nacional,
então não envolveu apenas defenso-
res do Paraná. O objetivo é agilizar to-
dos os processos. Ao todo, cerca de 6
mil pessoas são atendidas em todo o
Paraná. Apenas em Cascavel, aproxi-
madamente 2 mil presos devem ser be-
neficiados, que estão na PIC (Peniten-
ciária Industrial de Cascavel), na PEC
(Penitenciária Estadual de Cascavel) e
também na carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial). Nós fizemos a aná-
lise processual de alguns casos e de-
pois disso é que tomamos as providên-
cias que são possíveis de serem ado-
tadas. A partir de então as análises
serão protocoladas no Poder Judiciário,
que é quem autoriza o que solicitamos.

Hoje - Esse mutirão ajuda mesmo
a desafogar as unidades de Casca-
vel?

Lucas - A perspectiva é de que sim.
Temos uma cadeia com capacidade
para cerca de 130 presos e que hoje
tem quase 500. No mutirão, nós veri-
ficamos a tendência de benefícios aos
detidos no âmbito da execução pe-
nal e também a possibilidade de que
os presos provisórios da cadeia pú-
blica possam responder ao processo
em liberdade. Sabemos que grande
parte desses presos não pode pagar
advogado, por isso, mais quatro de-
fensores do Paraná vieram nos auxili-
ar no mutirão.

Hoje - A morosidade dos proces-
sos contribui para a superlotação?

Lucas - Com certeza. Mas eu não
atribuo a culpa só ao Poder Judiciário,
não é apenas ele quem deve resolver
esse problema, mas todos que partici-
pam do processo: Defensoria, Ministé-
rio Público, etc, todos devem trabalhar
para que os processos tramitem de for-
ma rápida. Só que, às vezes, isso não
é possível, porque há casos de presos
que estão em vias de ter a progressão

Mesmo em meio ao mutirão carcerário, realizado
de 5 a 21 de novembro, o defensor público Lucas de
Castro Campos concedeu entrevista ao Hoje. Ele fala
sobre a dificuldade para se trabalhar apenas com
dois defensores públicos em Cascavel e o desafio do
Estado em completar as vagas para a função.

O advogado aborda questões como uso de tornozeleiras
e da demora na reconstrução da PEC (Penitenciária Estadu-
al de Cascavel), destruída na rebelião de agosto.

Lucas também fala sobre a crise no sistema penitenciá-
rio e sugere uma reformulação para resolver o problema da
superlotação. Confira a entrevista.

para regime aberto por determinado
crime a que está respondendo só que
já tem um mandado de prisão preven-
tiva em aberto por outro caso. Temos
que analisar tudo isso, porque o man-
dado em questão pode ser de um juí-
zo bem distante. Nossa preocupação
é deixar sempre atualizada a lista de
benefícios dos presos.

Hoje - A instalação
das tornozeleiras ele-
trônicas em Cascavel
deve contribuir tam-
bém para aliviar a su-
perlotação?

Lucas - Há muitas
críticas com relação às
tornozeleiras, inclusive
que poderiam significar
ofensas à dignidade do preso que a
usa. Porém, a legislação prevê a utili-
zação desses equipamentos e se tra-
ta de um meio de garantir a execução
da pena de forma continuada. É um
vínculo para a pessoa custodiada que
hoje está em liberdade, mas tem que
usar a tornozeleira.

Hoje – Misturar presos que come-
teram crimes considerados simples a
detentos que cometeram crimes he-
diondos, como é feito hoje, é a me-
lhor solução?

Lucas - Eu não
acredito que resso-
cialize. Muitas críti-
cas têm sido cons-
truídas a respeito
desse modelo prisi-
onal porque não é
respeitada a indivi-
dualização da pena
de cada um. Preocu-
pa-se apenas em depositar pessoas
em determinada unidade penal e não
em cuidar como essa execução será
cumprida ao longo do tempo.

Hoje - O senhor acredita, en-
tão, que o sistema penitenciário
vive uma crise?

Lucas - Com certeza. Os números
mostram isso. Em pouco tempo, mui-
tas rebeliões foram registradas e com
resultados catastróficos. Aqui, em Cas-
cavel mesmo, na PEC, tivemos a perda
de 80% da estrutura de um presídio que
era grande e que até agora não foi re-
formado. Inclusive, vamos cobrar isso
do Estado, para que se desdobre na
execução dessas obras. É uma unida-

de com capacidade
para mais de 900 pre-
sos, capacidade essa
que foi aumentada por
meio de uma resolução
da Secretaria de Justi-
ça. Só a ampliação de
vagas na PEC não vai re-
solver, é necessário
que haja mais agentes

trabalhando, entre outros quesitos.

Hoje - Cascavel tem mais de 300
mil habitantes e a população carcerá-
ria gira em torno de 2 mil pes- s o -
as. Por que atuam
apenas dois profis-
sionais na Defen-
soria Pública?

Lucas – Pas-
samos por um
concurso rigoro-
so, no qual foram

APENAS EM CASCAVEL,
APROXIMADAMENTE 2
MIL PRESOS DEVEM SER
BENEFICIADOS”

aprovados 90 defensores, mas ape-
nas 74 estão atuando em todo o Pa-
raná. Existe um segundo concurso em
tramitação. Esperamos que as vagas
restantes sejam preenchidas. Preci-
samos desses profissionais atuando
conosco, mas a população precisa
mais ainda.

Hoje – Quantos processos estão
em andamento na Defensoria de Cas-
cavel?

Lucas – São 586 processos cadas-
trados. Desses, 41 foram suspensos
e 186 arquivados. A rotatividade de in-
timações é bem volumosa. Não aten-
demos apenas a Execução Penal, mas
também a Vara da Infância e da Juven-
tude. Na Vara da Infância, os proces-
sos tramitam rapidamente.

Hoje – Nas visitas feitas aos pre-
sos, eles mantêm as reclamações
quanto à qualidade da comida e à su-
perlotação, as mesmas ressaltadas

por eles na rebelião de agosto?
Lucas – No mutirão não ouvi re-

clamações. Mas, nas visitas que
fazemos, eles reclamam, sim, in-
clusive do processo de realização
das visitas, que demora bastan-
te, e pelo constrangimento que
os familiares passam quando
vão visitá-los, dentre outras quei-
xas constantes.

“PRECISAMOS DESSES PROFIS-
SIONAIS ATUANDO CONOSCO,
MAS A POPULAÇÃO PRECISA
MAIS AINDA”
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CISOP   DIREÇÃO ALEGA DIFICULDADES EM CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA ALGUMAS ESPECIALIDADES

Especialidades: espera por
consulta ainda leva meses

tavino Karpinski tem 62
anos e há quase um ano
foi à UBS (Unidade Básica

de Saúde) do Bairro Cascavel
Velho solicitar encaminhamen-
to a um cardiologista. Apesar da
urgência do caso, por tratar-se
de um problema de risco, so-
mente nessa semana o traba-
lhador autônomo conseguiu
consultar com o especialista no
Cisop (Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Oeste do Paraná).

“Tomo remédio faixa preta,
entre outros medicamentos.
Aguardei todo esse tempo para
consultar com um especialista.
Se você não tem condições de
pagar um médico particular,
tem que rezar para não aconte-
cer algo pior enquanto espera
o SUS. Como tudo é a longo pra-
zo, já pedi o encaminhamento
para meu exame de próstata
para março de 2015”, cita.

Luiz Carlos Retcheski Júnior
é engenheiro agrônomo e tam-
bém consultou essa semana no
Cisop. Com manchas no corpo,
ele teve de esperar seis meses
para que um dermatologista
analisasse seu problema.

“Faço acompanhamento já
há algum tempo e toda vez que
preciso voltar tenho que ter
paciência e esperar. Pedi o en-
caminhamento na UBS do Bair-
ro Neva na época, e desde en-
tão o procedimento é o mes-
mo”, comenta.

Esses são alguns casos das
centenas de pacientes dos 25
municípios que aguardam por
especialidades no Cisop. O Con-
sórcio presta atendimento há
quase três décadas por mês,
com aproximadamente 11 mil
consultas. Conta com 80 médi-
cos distribuídos em 32 especia-
lidades de média complexidade.

De acordo com o presiden-
te do Cisop, Darci Tireli, a de-

Nova estrutura

mora do atendimento tem acon-
tecido apenas nas maiores cida-
des, como Cascavel. “O último
levantamento feito pelo Conse-
lho Municipal da Saúde apontou
que as reclamações de fila de
espera tinham diminuído grada-
tivamente nos pequenos muni-
cípios. Por isso estamos aprimo-
rando nosso sistema para dar
agilidade aos agendamentos e
aviso aos pacientes”, relata.

Tireli também afirmou que
a principal dificuldade é contra-

O

O novo prédio que irá abrigar a sede do Cisop ainda está em
fase de construção na Avenida Brasil, na região oeste de

Cascavel. A nova sede terá 4,6 mil m² com 30 consultórios e
uma sala para pequenos procedimentos. A Nicol (Nakazima
Incorporadora e Construtora Ltda) de Santa Catarina está

executando a obra no valor de R$ 6.385.872,01. Os
recursos são dos governos federal e estadual e dos 25

municípios que integram o Consórcio. O prazo de execução
da obra é de 18 meses e deverá ser entregue em novembro

de 2015. (EA)

tar alguns profissionais. “Há
quase um ano estamos tentan-
do encontrar um neuropedia-
tra, mas não tivemos sucesso
ainda. Essa é a única especia-
lidade hoje que não temos.
Outro fator é o preço da con-
sulta, que afasta muitos pro-
fissionais, que preferem a rede
particular”, afirma Tireli.

Hoje o custo de cada consulta
é de R$ 20 para o Consórcio e R$
10 para o SUS (Sistema Único de
Saúde). (Eliane Alexandrino)

Por mês, o consórcio oferece

aproximadamente 11 mil

atendimentos

Otavino Karpinski já agendou para

março de 2015 um exame de próstata

FOTOS: LORENA MANARIN

BANCO DE LEITE PEDE DOAÇÕES
Em novembro o Banco de Leite Humano do HU (Hospital Universitário) de Cascavel
recebeu pouco mais de 170 litros de leite que foram doados para bebês que estão
internados no hospital, abaixo da demanda, de 230 litros/mês. Assim, o banco
pede ajuda das mamães. Informações pelo telefone (45) 3321-5243.

ARQUIVO
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m professor formado em
História montou acampa-
mento no corredor do

NRE (Núcleo Regional de Edu-
cação) de Cascavel. Ele pro-
testo contra um processo ad-
ministrativo disciplinar aber-
to pela Secretaria de Estado
da Educação. Isais Mendon-
ça dos Santos levou esposa
e as duas filhas pequenas.

O professor é concursado e
hoje atua como técnico peda-
gógico em dois colégios em
Cascavel. Por decisão do Es-
tado, ele deve ficar afastado
por 60 dias dos Colégios Ho-
rácio Ribeiro Reis e Castelo
Branco, sem salário. Passa-
do esse período, terá de es-
colher outro estabelecimento
para voltar às salas de aula.

Isaias se recusa a cumprir
a determinação e tem cumpri-
do expediente. Ele diz que fez
o protesto na sexta-feira, pois
esse seria o seu dia de folga.

Conforme o professor, o
processo administrativo foi
motivado porque se recusou
a atender na cantina do Co-
légio Horácio Ribeiro Reis e
alega perseguição. “Meus po-
sicionamentos políticos nos
colégios não são aceitos, ale-
gam que eu sou improdutivo
e agora dois diretores que-
rem me prejudicar e me tirar
dos colégios”, reclama.

Algumas ações que ocor-
rem no ambiente escolar são
contestadas pelo professor e,
segundo ele, poderiam ter in-
fluência no seu afastamento.

PROTESTO   ISAIS FOI AFASTADO DA SALA DE AULA

Professor monta
acampamento
na sede do NRE

“Não apoiei a eleição da di-
retoria do Colégio Horácio e
sou contra a venda de mer-
cadorias na escola e a co-
brança de R$ 5 em multa
para as crianças pelo atraso
na entrega de livros”, cita.

O professor diz que vai con-
tinuar indo aos colégios, por-
que obteve aprovação por con-
curso de remoção e cobrará da
Justiça ação por danos morais
pela situação que enfrenta.
“Minha esposa é advogada e
vai me ajudar a cobrar os salá-
rios e todos os meus direitos”,
acrescenta. (Romulo Grigoli)

U

JUSTIFICATIVA

Núcleo aguarda
orientação do

Estado
Segundo o NRE (Núcleo

Regional de Educação) de
Cascavel, o professor Isais
Mendonça dos Santos já
apresenta histórico que o
levaram a responder pelo

processo administrativo e a
sanção disciplinar ocorreu

dentro das legalidades
previstas pelo Estado. “Não
vamos citar os motivos para
não expor a vida do profissio-
nal nem queremos prejudicá-
lo. No entanto, o professor se
recusa a cumprir a determina-
ção e até mesmo a recorrer

do processo”, afirma a
assistente da chefia, Sonia

Maria Justo.
O NRE respeitou o protes-

to, mas Sonia desaprovou a
exposição das crianças

levadas à sede no núcleo. “É
uma situação de constrangi-
mento ver crianças sentadas

no chão do corredor em
condições inadequadas. Na
semana passada, mesmo

sem o professor, a mãe e as
meninas vieram aqui”, com-

plementa Sonia.
O NRE aguardará orienta-

ções jurídicas da Secretaria
de Estado da Educação para
definir quais medidas seguirá.

(Romulo Grigoli)

Professor de História permaneceu a

sexta-feira no corredor do

núcleo de educação

LORENA MANARIN
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Avaliação
Tão interessante quanto ler
esta coluna são estas últimas
rodadas do Brasileirão, em
que a maior disputa não é
pelo título e sim pelo não
rebaixamento!

Encerrando
Um ótimo fim de semana
para todos!

Só risos
O voo seguia tranquilo até que a aeronave ficou de cabeça
pra baixo. A comissária tranquilizou:
- Não se preocupem, senhoras e senhores. O avião voltará ao
normal tão logo o piloto termine de pôr colírio nos olhos!!

Bom-dia!
Hoje a gente comemora o Dia da Música e também o Dia do
Músico. Mas, pelo amor de Deus, não vá, por causa disso,

fazer igual a muitos por aí que gostam de levar o dia inteiro
meio na flauta!

A grande dúvida é se este telefone

público ainda funciona neste local

Pulou fora
O sonho de Lula era que
Dilma colocasse o Luiz Carlos
Trabuco, presidente do
Bradesco, no Ministério da
Fazenda. Mas ele não aceitou
o convite, pois ninguém em
sã consciência sobe em barco
afundando!!

Livre e leve
E o ex-ministro José Dirceu
primeiro foi liberado para
cumprir a pena em casa,
agora o juiz o libera para
viajar para São Paulo, logo
logo estará andando por aí
normalmente, fazendo seus
lobbies, livre e leve!!

Já que...
... estão conscientes e
falando que não existe
obra pública no Brasil em
que a corrupção não esteja
presente, seria correto
então que a Justiça
mandasse parar tudo e
avaliasse uma por uma
para serem concluídas!

Logo deve...
... começar a ter brigas internas no PT. Agora descobertos os
valores que o pessoal roubou na Petrobras, os demais que
roubaram em outros setores vão ficar muito chateados por

seus valores de corrupção ser bem menores!

Como era?
Alguém pode explicar se

antes de aparecer o ponto de
interrogação não havia

dúvidas?!

O doleiro...
... preso Alberto Youssef já
perdeu 20 quilos após sua
prisão. Daqui a pouco, em vez
de falar sobre os desvios da
Petrobras, vai estar na
televisão ensinando como se
faz para emagrecer
rapidamente!!

Agora, uma...
... coisa é certa. Para deixar
nossa cidade mais linda,
basta apenas que cada um
melhore a fachada de sua
casa, arrume sua calçada e dê
um sorriso ao vizinho!

Neste domingo...
... todos os caminhos vão
em direção ao pátio em
frente à prefeitura, onde
haverá o Mega Show da
Tarobá FM, pelo seu
aniversário de quatro anos
com muitos shows a partir
das 14h. Imperdível e
gratuito!

Não há...
... dúvida de que o Papai
Noel é o bom velhinho.
Porque aguentar tantas
propagandas porcarias com a
sua imagem e às vezes até a
deturpando, tem que ser
muito bom mesmo!

Cartucho histórico
Em 22 de novembro de 1979, no Brasil, era restabelecido

(não sei se foi acertado) o pluripartidarismo, com a
extinção do MDB e da Arena!!

subseção da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil)
de Cascavel sediou o 4º

Colégio de Presidentes e trou-
xe para debate na sexta-feira
assuntos de importância para
o Poder Judiciário e para a so-
ciedade. Representantes de
47 subseções do interior de 80
Conselhos Estaduais, e da di-
retoria da OAB participaram.

O presidente da subseção
da OAB em Cascavel, Juliano
Murbach, destaca que o mo-
mento foi oportuno para repre-
sentantes de todas as regiões
compartilharem experiências e
para a discussão de temas que
se sobressaem no atual mo-
mento político a exemplo do
caso da Petrobras. “O fato é
que esse é um dos maiores
escândalos que a sociedade
brasileira já viveu em sua his-
tória, em termos de dinheiro.

COLÉGIO DE PRESIDENTES   EVENTO REÚNE ADVOGADOS DE 47 SUBSEÇÕES DO INTERIOR EM CASCAVEL

Queremos por meio da OAB ser
mais incisivos e não deixar tudo
como está. Acredito que deve
se apurar com rigor o que
aconteceu, saber quem são os
envolvidos e os culpados para
que haja punição.

O presidente da subseção
da OAB de Cascavel também
clamou por melhorias em todo
o sistema carcerário do Paraná,
lembrando a tragédia marcada
pela rebelião que ocorreu na
cidade. “Fomos a primeira enti-
dade notificada e alertávamos
a tempos que isso aconteceria.
Queremos discutir se houve al-
gum avanço nesses últimos três
meses após a rebelião. Sabe-
mos que o sistema enfrenta um
problema histórico, mas que
precisa ser enfrentado, criando
novos presídios, ampliando e
melhorando os quais já exis-
tem”, pontua. (Romulo Grigoli)

Terapias que podem ser
conciliadas ao tratamento de
doenças pelo serviço de saú-
de pública de Cascavel foram
debatidas em fórum promo-
vido sexta-feira pela 10ª Re-
gional de Saúde no auditório
da prefeitura.

O objetivo principal do evento
foi discutir a política nacional de
práticas integrativas e comple-
mentares e incluir ao SUS (Siste-
ma Único de Saúde) atendimen-
tos de acupuntura, Reike, Taike,
Florais entre outras terapias.

“Nossa intenção é sensibili-
zar profissionais de Cascavel e
região sobre a política nacional
para que ações sejam realiza-
das a fim de facilitar o acesso
da população a esses serviços
de forma gratuita”, afirma a

SAÚDE

Fórum trata de terapias alternativas
enfermeira Clairê Adames.

Um projeto já está sendo
desenvolvido para qualificar
profissionais da USF (Unidade
de Saúde da Família) do Par-

Profissionais conheceram mais sobre terapias integrativas e complementares

que Verde sobre a acupuntu-
ra. A expectativa é de que o
treinamento também seja es-
tendido a multiplicadores na
comunidade.

A

LORENA MANARIN

OAB discute caso Petrobras

DIVULGAÇÃO
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16º ENCONTRO
NACIONAL DE MPES

Nos dias 17 e 18 uma caravana da Amic foi para
Curitiba para participar do 16º Encontro Nacional de

Microempresas. Neste ano o tema
 foi “Lei Geral: Regulamentação Já!”.

O congresso, que reuniu empreendedores de todo o
País, possibilitou debates sobre a regulamentação da lei

e a simplificação dos processos, compras públicas,
crédito, capacitação, associativismo, inovação, exporta-
ção, educação empreendedora, empreendedorismo rural
e benefícios fiscais. Segundo Sérgio Wosiack, assessor
da presidência da Amic, “encontros como este fortale-
cem a entidade em âmbito nacional, pois 21 estados

estiveram representados”.

PRATIQUE ABORDAGEM DE VENDAS
Integrado ao programa Pratique, idealizado pelo Sebrae

e realizado em parceria com a Amic, o workshop Aborda-
gem de Vendas é uma grande oportunidade para os micro-
empreendedores aprenderem dicas e maneiras para ter

sucesso nas vendas.
O curso será realizado no dia 26 de novembro, às 19h

na Amic. O palestrante Bruno Mattiello apresentará propos-
tas de valor e diferenciais da sua empresa, por meio de

técnicas de vendas. O investimento é de R$ 50.
Entre em contato conosco e inscreva-se: (45) 3036-

5636 - Falar com Viviane ou Nei.

CURSO DE MECÂNICA BÁSICA PARA MULHERES
Na última quinta-feira, os participantes da Central de

Negócios da Amic prestigiaram o curso de Mecânica Básica
para Mulheres. A participação foi significativa: cerca de 30
mulheres marcaram presença na palestra, que aconteceu

na empresa automotiva Climabom.
Para Iliete Zampiere Bordini, o curso foi proveitoso. “Eu

descobri partes importantes do veículo, aprendi também
sobre revisão preventiva, que minimiza custos e dá mais

segurança ao carro”, apontou.

CONVOCAÇÃO ELEITORAL
Quem se filiou na Amic até o dia 28 de setembro de

2014 e estiver em pleno gozo de suas atribuições, está
convocado a participar da votação para a nova diretoria,
que tem o atual presidente o médico Dr. Jorge Luiz dos

Santos e, como vice, Nando Cruz, como candidatos.
A votação será na próxima sexta-feira (28), das 8h às
17h, na sede da Amic. Cada empresa associada

tem direito a um voto.

ARQUIVO
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um mês do Natal, o so-
nho da pequena Aline Cris-
tina de Lima de nove anos

mudou da noite para o dia. A
casa onde ela morava com a
mãe e outros quatro irmãos vi-
rou cinzas, consumida por um
incêndio na tarde de quinta-fei-
ra. Eles moravam na Rua Ka-
mayuras, no Bairro Santa Cruz,
zona oeste de Cascavel.

“O fogo subiu pelas paredes
e foi tudo muito rápido. Quan-
do vi a fumaça já tomava con-
ta do quarto. Eu gritei muito e
a vizinha veio socorrer eu e
meus irmãos”, relata, assus-
tada, e acrescenta: “Ainda es-
tou muito triste, pois só fiquei
com a roupa do corpo. Perdi
até meus chinelos”.

A garotinha queria que o
Papai Noel lhe trouxesse um
par de patins. Agora, sem nem
roupa para vestir, o que ela

RECOMEÇO    VIZINHA SALVOU CRIANÇAS DO FOGO

mais quer é outra casa para
que sua família possa viver.
Aline tem ainda um outro pro-
blema: tentar esquecer o dra-
ma e superar o trauma de qua-
se ter sido morta pelas chamas,
com mais dois irmãos. “Quero
esquecer tudo o que aconteceu.
Eu esperava que o Papai Noel
trouxesse patins de presente,
mas agora nessa situação nos-
sa esperança é conseguir uma
casa para gente morar”.

A dona de casa Nercina
Rosa de Jesus estava no por-
tão da casa quando ouviu o
pedido de socorro. “Eu e mi-
nha família saímos correndo e
entramos na casa ainda com
fogo para salvar as crianças
que estavam muitas assusta-
das. Em questão de minutos
a casa foi tomada pelas la-
baredas”, descreve.

Desempregada, a mãe

Felipe Augusto das Neves
tem 11 anos. Ele estava na
aula na quinta-feira à tarde e
só soube que havia perdido
tudo quando chegou em casa.
E nem a casa mais encontrou.

A reportagem voltou ao lo-
cal ontem e encontrou Felipe
em meio aos escombros. Tris-
te, ele percorria os pedaços in-
cinerados em busca de algum
objeto que tivesse se salvado.
“Perdi um tênis novo, meu pas-
sarinho fugiu. Até meu peixi-
nho, que ganhei na Expovel,
morreu”, disse.

Dele, apenas o material es-
colar se salvou, porque estava
com ele quando o fogo começou.

Aos poucos o menino ia re-
conhecendo objetos a partir dos
pedaços queimados que reco-
lhia. Encontrou o que sobrou do
skate que tanto gostava. Do vi-
deogame, nada sobrou, assim
como suas roupas.

“Fim do ano a gente iria pas-
sar o Natal nessa casa. Viriam
alguns parentes”, lamenta.

Roseli Martins das Neves
morava na casinha com cin-
co filhos. Welliton Augusto
das Neves tem 13 anos e la-
menta uma das perdas: o tê-
nis novo que havia ganhado
da mãe essa semana. “Esta-
va na escola na hora do in-
cêndio e por sorte um dos
tênis estava do lado de fora
da casa. Perdi o tênis novo,
mas graças a Deus sobrou
um”, relata o adolescente.

A família foi abrigada na casa
da avó materna das crianças,
que mora no mesmo bairro. Mas
precisa de ajuda para recome-
çar. Quem puder ajudar com do-
ações de móveis, roupas, arti-
gos de higiene, alimentos e cal-
çados o endereço é Rua Xingú,
1.511, quase esquina com a Ka-
mayuras. O telefone para conta-
to é o (45) 9820-7700.

REFERÊNCIA
As crianças são: um me-

DOAÇÕES

Só sobraram as roupas do corpo
nino de 13 anos usa cal-
çado nº 37; menina de
nove anos usa calçado nº
30; menino de 11 anos
usa calçado nº 33; garoti-
nho de três anos calça 25
e outro garotinho de dois
anos e meio, que calça nº
22. Para as roupas, a re-
ferência é a idade deles.

Forro de cama, cobertores
e toalhas de banho também
são bem-vindos. (EA)

RESCALDO

Garoto vasculha escombros atrás de
algum objeto que se salvou

“Ainda estou
triste; perdi até
meus chinelos”

das crianças, Roseli Martins
das Neves, conta que paga-
va R$ 350 de aluguel e mo-
rava havia quatro meses no
imóvel. Ela havia saído para
buscar as identidades das
crianças no Centro.

Apesar de ter perdido tudo,
Roseli diz que se sente aliviada
por seus filhos não terem se
machucado. “Graças a Deus

meus filhos estão aqui bem e vi-
vos. Estamos tristes por perder
tudo o que tínhamos na casa,
mas a vida dos meus filhos não
tem preço. Meu marido mora e
trabalha em Mamboré como au-
xiliar de servente. Agora espera-
mos ele chegar para ver qual
rumo vamos tomar”, lamenta.

TRAGÉDIA
Essa não é a primeira tra-

gédia que Roseli tem de su-
perar nos seus 33 anos de
idade. “Em 2011 nós já tí-
nhamos perdido móveis e
roupas com as for tes en-
chentes em Santa Catarina.
Moramos por um período
em Jaraguá do Sul e então
voltamos para Cascavel de-
pois da tragédia”, relata.
(Eliane Alexandrino)

Com tristeza, Felipe

procura os objetos

que tanto gostava

MATEUS BARBIERI

Família perde

tudo pela

segunda vez

A
Welliton coloca no varal

o único par de tênis que

escapou do incêndio

Aline segura

nas mãos o

que restou da

casa onde

morava, saiu

apenas com a

roupa do corpo
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(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

COLUNA

16º ENCONTRO
NACIONAL DE MPES

Nos dias 17 e 18 uma caravana da Amic foi para
Curitiba para participar do 16º Encontro Nacional de

Microempresas. Neste ano o tema
 foi “Lei Geral: Regulamentação Já!”.

O congresso, que reuniu empreendedores de todo o
País, possibilitou debates sobre a regulamentação da lei

e a simplificação dos processos, compras públicas,
crédito, capacitação, associativismo, inovação, exporta-
ção, educação empreendedora, empreendedorismo rural
e benefícios fiscais. Segundo Sérgio Wosiack, assessor
da presidência da Amic, “encontros como este fortale-
cem a entidade em âmbito nacional, pois 21 estados

estiveram representados”.

PRATIQUE ABORDAGEM DE VENDAS
Integrado ao programa Pratique, idealizado pelo Sebrae

e realizado em parceria com a Amic, o workshop Aborda-
gem de Vendas é uma grande oportunidade para os micro-
empreendedores aprenderem dicas e maneiras para ter

sucesso nas vendas.
O curso será realizado no dia 26 de novembro, às 19h

na Amic. O palestrante Bruno Mattiello apresentará propos-
tas de valor e diferenciais da sua empresa, por meio de

técnicas de vendas. O investimento é de R$ 50.
Entre em contato conosco e inscreva-se: (45) 3036-

5636 - Falar com Viviane ou Nei.

CURSO DE MECÂNICA BÁSICA PARA MULHERES
Na última quinta-feira, os participantes da Central de

Negócios da Amic prestigiaram o curso de Mecânica Básica
para Mulheres. A participação foi significativa: cerca de 30
mulheres marcaram presença na palestra, que aconteceu

na empresa automotiva Climabom.
Para Iliete Zampiere Bordini, o curso foi proveitoso. “Eu

descobri partes importantes do veículo, aprendi também
sobre revisão preventiva, que minimiza custos e dá mais

segurança ao carro”, apontou.

CONVOCAÇÃO ELEITORAL
Quem se filiou na Amic até o dia 28 de setembro de

2014 e estiver em pleno gozo de suas atribuições, está
convocado a participar da votação para a nova diretoria,
que tem o atual presidente o médico Dr. Jorge Luiz dos

Santos e, como vice, Nando Cruz, como candidatos.
A votação será na próxima sexta-feira (28), das 8h às
17h, na sede da Amic. Cada empresa associada

tem direito a um voto.

ARQUIVO
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um mês do Natal, o so-
nho da pequena Aline Cris-
tina de Lima de nove anos

mudou da noite para o dia. A
casa onde ela morava com a
mãe e outros quatro irmãos vi-
rou cinzas, consumida por um
incêndio na tarde de quinta-fei-
ra. Eles moravam na Rua Ka-
mayuras, no Bairro Santa Cruz,
zona oeste de Cascavel.

“O fogo subiu pelas paredes
e foi tudo muito rápido. Quan-
do vi a fumaça já tomava con-
ta do quarto. Eu gritei muito e
a vizinha veio socorrer eu e
meus irmãos”, relata, assus-
tada, e acrescenta: “Ainda es-
tou muito triste, pois só fiquei
com a roupa do corpo. Perdi
até meus chinelos”.

A garotinha queria que o
Papai Noel lhe trouxesse um
par de patins. Agora, sem nem
roupa para vestir, o que ela

RECOMEÇO    VIZINHA SALVOU CRIANÇAS DO FOGO

mais quer é outra casa para
que sua família possa viver.
Aline tem ainda um outro pro-
blema: tentar esquecer o dra-
ma e superar o trauma de qua-
se ter sido morta pelas chamas,
com mais dois irmãos. “Quero
esquecer tudo o que aconteceu.
Eu esperava que o Papai Noel
trouxesse patins de presente,
mas agora nessa situação nos-
sa esperança é conseguir uma
casa para gente morar”.

A dona de casa Nercina
Rosa de Jesus estava no por-
tão da casa quando ouviu o
pedido de socorro. “Eu e mi-
nha família saímos correndo e
entramos na casa ainda com
fogo para salvar as crianças
que estavam muitas assusta-
das. Em questão de minutos
a casa foi tomada pelas la-
baredas”, descreve.

Desempregada, a mãe

Felipe Augusto das Neves
tem 11 anos. Ele estava na
aula na quinta-feira à tarde e
só soube que havia perdido
tudo quando chegou em casa.
E nem a casa mais encontrou.

A reportagem voltou ao lo-
cal ontem e encontrou Felipe
em meio aos escombros. Tris-
te, ele percorria os pedaços in-
cinerados em busca de algum
objeto que tivesse se salvado.
“Perdi um tênis novo, meu pas-
sarinho fugiu. Até meu peixi-
nho, que ganhei na Expovel,
morreu”, disse.

Dele, apenas o material es-
colar se salvou, porque estava
com ele quando o fogo começou.

Aos poucos o menino ia re-
conhecendo objetos a partir dos
pedaços queimados que reco-
lhia. Encontrou o que sobrou do
skate que tanto gostava. Do vi-
deogame, nada sobrou, assim
como suas roupas.

“Fim do ano a gente iria pas-
sar o Natal nessa casa. Viriam
alguns parentes”, lamenta.

Roseli Martins das Neves
morava na casinha com cin-
co filhos. Welliton Augusto
das Neves tem 13 anos e la-
menta uma das perdas: o tê-
nis novo que havia ganhado
da mãe essa semana. “Esta-
va na escola na hora do in-
cêndio e por sorte um dos
tênis estava do lado de fora
da casa. Perdi o tênis novo,
mas graças a Deus sobrou
um”, relata o adolescente.

A família foi abrigada na casa
da avó materna das crianças,
que mora no mesmo bairro. Mas
precisa de ajuda para recome-
çar. Quem puder ajudar com do-
ações de móveis, roupas, arti-
gos de higiene, alimentos e cal-
çados o endereço é Rua Xingú,
1.511, quase esquina com a Ka-
mayuras. O telefone para conta-
to é o (45) 9820-7700.

REFERÊNCIA
As crianças são: um me-

DOAÇÕES

Só sobraram as roupas do corpo
nino de 13 anos usa cal-
çado nº 37; menina de
nove anos usa calçado nº
30; menino de 11 anos
usa calçado nº 33; garoti-
nho de três anos calça 25
e outro garotinho de dois
anos e meio, que calça nº
22. Para as roupas, a re-
ferência é a idade deles.

Forro de cama, cobertores
e toalhas de banho também
são bem-vindos. (EA)

RESCALDO

Garoto vasculha escombros atrás de
algum objeto que se salvou

“Ainda estou
triste; perdi até
meus chinelos”

das crianças, Roseli Martins
das Neves, conta que paga-
va R$ 350 de aluguel e mo-
rava havia quatro meses no
imóvel. Ela havia saído para
buscar as identidades das
crianças no Centro.

Apesar de ter perdido tudo,
Roseli diz que se sente aliviada
por seus filhos não terem se
machucado. “Graças a Deus

meus filhos estão aqui bem e vi-
vos. Estamos tristes por perder
tudo o que tínhamos na casa,
mas a vida dos meus filhos não
tem preço. Meu marido mora e
trabalha em Mamboré como au-
xiliar de servente. Agora espera-
mos ele chegar para ver qual
rumo vamos tomar”, lamenta.

TRAGÉDIA
Essa não é a primeira tra-

gédia que Roseli tem de su-
perar nos seus 33 anos de
idade. “Em 2011 nós já tí-
nhamos perdido móveis e
roupas com as for tes en-
chentes em Santa Catarina.
Moramos por um período
em Jaraguá do Sul e então
voltamos para Cascavel de-
pois da tragédia”, relata.
(Eliane Alexandrino)

Com tristeza, Felipe

procura os objetos

que tanto gostava
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Família perde

tudo pela
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Anhanguera
Também neste domin-

go a Faculdade Anhangue-
ra, antiga Unipan, realiza
mais uma edição do
vestibular. São 17 cursos,
com aproximadamente
1,2 mil vagas ofertadas.
Os portões abrirão às
8h30 e as provas come-
çam às 9h30. (EA)

D
iferente da maioria das
pessoas, este fim de se-
mana será de muita con-

centração para milhares de
estudantes que irão prestar
o vestibular da Unioeste (Uni-
versidade do Oeste do Para-
ná) e da Faculdade Anhangue-
ra e fazer as provas do Enade
(Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes).

Este ano, 11.184 pesso-
as se escreveram no Vesti-
bular da Unioeste. São
2.456 vagas para 30 cur-
sos, sendo 50% destinadas
para o vestibular tradicio-
nal. Os candidatos terão
duas chances para conquis-
tar uma das vagas, já que a
outra forma será pelo Sisu
(Sistema de Seleção Unifica-
da). Mas somente estudan-
tes que realizaram as provas
do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) podem tentar
a vaga pelo Sistema.

“Esta será a segunda vez
que o vestibular da Unioes-
te adota o Sisu nas provas.
O candidato que fez o Enem
e optou pelo Sisu ou vesti-

EDUCAÇÃO   ALÉM DOS VESTIBULARES DA UNIOESTE E DA ANHANGUERA, ACADÊMICOS FARÃO A PROVA DO ENADE

Estudantes têm maratonas de provas
bular convencional terá
duas chances para garantir
sua vaga. Em relação ao
número de inscritos, tive-
mos quase 2 mil a menos
que na edição passada,
mas isso não alterou a cre-
dibilidade do concurso”, ex-
plica a pró-reitora Liliam
Farias Por tos Borges.

No Campus de Cascavel,
Medicina mais uma vez é o
curso mais concorrido, com
73,8 candidatos por vaga,
seguido de Engenharia Ci-
vil, com 41,15%, e Odonto-
logia, com 25,75%.

Em Cascavel, os portões
do campus abrirão às 13h10
deste domingo e fecharão às
13h40. O candidato terá de
permanecer dentro da sala de
aula até as 16h30.

Neste domingo, os inscri-
tos irão responder 49 ques-
tões de biologia, filosofia, ge-
ografia, história, química e
sociologia. Na segunda-feira
serão 28 questões de litera-
tura, língua portuguesa, ma-
temática e redação.

“A dica é relaxar, assistir

a um filme, namorar ou sair,
conversar com os amigos.
Quem estudou está prepara-
do, não adianta o candidato
querer passar a madrugada
em cima de livros e ser pre-
judicado na hora das provas”,
lembra Liliam Borges.

Os gabaritos serão di-
vulgados no mesmo dia,
após as 18h, e o resulta-
do do vestibular deve ser
divulgado dia 19 de dezem-
bro. (Eliane Alexandrino)

Enade
Farão a prova do Enade neste domingo acadêmicos das
graduações de 33 cursos entre bacharelados e licencia-
turas. O objetivo é avaliar o desempenho da educação
dos estudantes a nível superior no Brasil. O provão é

realizado todos os anos pelo MEC (Ministério da Educa-
ção). Em Cascavel, as provas serão realizadas na FAG
(Faculdade Assis Gurgacz), na Unipar (Universidade
Paranaense) e em diversos colégios estaduais. (EA)

 Enade vai avaliar candidatos

do ensino superior

LORENA MANARIN
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CINE I

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça

e Quarta às 14h15

Festa
no Céu

Annabelle
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 21h15

Drácula
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 16h15 e 19h15

Jogos Vorazes
A Esperança - Parte 1

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda, Terça e
Quarta às 14h, 16h30, 19h

e 21h30

www.cinewestside.com.br

SALA 1
 Jogos Vorazes: A Esperança / Dublado

Quinta à Quarta às 13h30 / 16h / 18h30

Jogos Vorazes: A Esperança / Leg.
Quinta à Quarta às 21h

SALA 2
Jogos Vorazes: A Esperança / Leg.

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

SALA 3
Debi e Loide 2 / Dublado / Comédia
Quinta à Quarta às 14h / 16h10 / 18h20 /

20h30

SALA 04
Drácula: A História nunca Contada
Quinta à Quarta às 14h / 15h50 / 17h40 /

19h30 / 21h20

O Apocalipse / Dublado / Ação / 12 anos
Quinta à Quarta às 18h40 / 21h

* NA COMPRA DO INGRESSO
PREMIADO, PODE GANHAR UMA

CAMISETA DO FILME.

CINE II

PAPAI NOEL
chega a Cascavel

Ho! Ho! Ho! A risada mais conhecida do mundo
chega a Cascavel neste domingo. Está marcada
para as 21h a abertura do Natal Luz de Cascavel.
Uma grande comitiva vai se preparar no Calçadão
da Brasil, em frente à Catedral Nossa Senhora
Aparecida, para receber o Papai Noel.

A chegada do Bom Velhinho marca o início do
período mais iluminado do ano. Para colorir a
cidade e dar as boas vindas ao Papai Noel, foram
investidos cerca de R$ 290 mil.

Neste ano, o preparo da decoração contou
com ajuda dos detentos da PIC (Penitenciária
Industrial de Cascavel). Casa do Papai Noel
Solidário, oficina de brinquedos, orquestra de
pinguins e presépio foram concluídos nesta
semana. Servidores públicos municipais se
voluntariaram para ajudar a enfeitar o Centro.
Além da Vila do Noel, o Natal Luz conta com

cenários na Praça Wilson Joffre, no Paço
Municipal, no Lago Municipal e ainda em
pórticos e árvores
da Avenida Brasil.

Por meio da casa do Papai Noel Solidário,
crianças podem deixar suas cartinhas ao Bom
Velhinho. “No ano passado, nós recebemos 4.639
cartinhas e entregamos 1.358 presentes”, lembra
o secretário de Desenvolvimento Econômico de
Cascavel, Aparecido José Dias, que incentiva a
população a abraçar a campanha. “Muitas crianças
ainda ficam sem o presente por falta de doador”.

Nas cartinhas, muitos dos pedidos são de
emocionar. Crianças pedem cestas básicas,
roupas e brinquedos.

Os presentes serão entregues na última
semana de dezembro. Quem tiver interesse em
adotar uma cartinha pode ir à Secretária de

Desenvolvimento
Econômico. Lá, as
cartinhas são
digitalizadas, para
que haja controle dos
pedidos e não exista
duplicidade nos
presentes. (Nathalia
Lehnen)

Abertura do Natal Luz
ocorre neste domingo

FOTOS: LORENA MANARIN
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ANIVERSARIANTE DO DIA 22

CÂNCER (21/06 - 21/07)
Se precisa terminar umas tarefas, terá ânimo de sobra!
Aproveite para deixar tudo em dia e ofereça ajuda a
alguém, se pedirem a sua colaboração. A saúde tam-
bém pede mais atenção: vale a pena descansar um
pouco. Cor: creme.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)
Apesar do dia de folga, podem surgir ótimas chances de
ganhar uma grana extra. Vale a pena agarrar qualquer
oportunidade de engordar seu bolso! Bom momento tam-
bém para cuidar das finanças e planejar melhor os pró-
ximos gastos. Cor: verde.

PEIXES (20/02 - 20/03)
Seu lado vaidoso fica mais evidente e você vai se pre-
ocupar com a imagem que passa às outras pessoas.
Vale a pena cuidar com atenção da aparência e até fazer
algumas compras – além do preço, valorize a qualidade
dos artigos. Cor: cinza.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)
O dia será ideal para ficar perto das pessoas que mais ama. Vai se
sentir melhor se estiver em contato com amigos, parentes ou co-
nhecidos: espante a solidão para bem longe. Só evite as mudan-
ças bruscas de humor. É hora de valorizar a harmonia. Cor: azul.

LIBRA (23/09 - 22/10)
Aproveite para sair da rotina, conhecer lugares e pessoas no-
vas. Sua facilidade para se expressar e seu jeito descontraído
facilitam novos contatos e ampliam seu círculo social. Não
pense duas vezes para expressar seus sentimentos. Cor: rosa.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)
Dia perfeito para curtir na companhia dos amigos. Receba o
pessoal na sua casa, faça um programa fora da rotina ou entre
em contato para colocar o papo em dia. Quanto mais você
valorizar esses laços, melhor irá se sentir. Cor: cinza.

TOURO (21/04 - 20/05)
No trabalho, vai alcançar melhores resultados atu-
ando ao lado dos colegas. Bom momento para trocar
ideias e ouvir o que os outros têm a dizer. Sua ener-
gia aumenta à tarde e vai dar conta de tudo que pre-
cisa fazer. Cor: verde.

VIRGEM (23/08 - 22/09)
O dia será perfeito para curtir a sua casa e reunir a famí-
lia. Demonstre o seu carinho e fique perto das pessoas
que são importantes em sua vida. Pode ser um bom
momento para fazer as pazes com um parente. Peça
ajuda, se precisar. Cor: laranja.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)
Hoje, vale a pena reservar mais tempo para descansar
e recarregar as baterias. Se a vontade de se isolar um
pouco falar mais alto, respeite esse momento. Só não
alimente expectativas altas demais, inclusive nas rela-
ções pessoais. Cor: preto.

ÁRIES (21/03 - 20/04)
Neste sábado, seu espírito aventureiro vai falar mais
alto. Se tiver a chance de viajar, vá em frente! Se
não der, aproveite para explorar novos lugares e
entre em contato com amigos ou parentes que estão
longe. Cor: roxo.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)
Com a Lua e o Sol em seu paraíso astral, você vai se
sentir nas nuvens! Bom dia para se divertir, passear,
encontrar os amigos e brincar com as crianças da famí-
lia. A sorte também vai lhe sorrir: os astros favorecem
quem deseja fazer uma fezinha. Cor: preto.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)
Com a Lua e o Sol iluminando o seu signo, você recebe
ótimas vibrações para fazer o que quiser! É hora de
colocar seus planos e desejos em primeiro lugar. A
harmonia marca suas relações, seja com pessoas que-
ridas ou em outros setores. Cor: marrom.

HORÓSCOPO DA SEMANA

ANIVERSARIANTE DO DIA 23

FONTE: PORTAL TERRA

ANJO IERATHEL
Quem nasce sob esta influência, se distinguirá por suas
qualidades, por seu zelo em propagar a verdade e des-
truir os escritos falsos e caluniadores. Sua conduta será
exemplar, amará a verdade, a paz, a justiça, a tradição,
a liberdade e o silêncio. Seguirá as regras divinas con-
forme sua consciência e dirigirá associações de carida-
de ou místicas, com o lema de não corrupção. Sua exis-
tência na Terra está passando por um nível muito eleva-
do, que pode ser notado quando sem saber o porquê,
retoma o caminho certo, do qual nunca deveria ter se
afastado. A recompensa pelo seu esforço, será uma
excelente renovação de vida e li-
bertação de laços kármicos
negativos. Sua vida é uma
exaltação, iluminada através
da sua escolha espiritual.
Deverá ter cuidado para não cri-
ar sentimentos de culpa em rela-
ção à problemas familiares, pois
todos estão passando por uma evo-
lução sem perdas, mas com renova-
ção. Sua casa estará sempre limpa,
arrumada, enfeitada com flores e exa-
lando perfume de incenso. 

OBS: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS.

ANJO OMAEL
A pessoa nascida no dia 23 de novembro,
está sob a influência desse anjo. É extre-
mamente justo e vive em harmonia com
seu universo. Por ser superprotegido por
seu anjo, terá uma confiança inabalável em
si mesmo e lutará sempre por grandes ide-
ais. Amará os animais, a natureza e os
homens com uma gran-
de sinceridade.
Terá conhecimen-
to geral de todas
as áreas, estando
sempre reavalian-
do as situações em
busca de uma visão
mais objetiva. Os an-
jos predizem a vitória,
sucesso e realização em
todos os sentidos, mas
caberá a cada um esco-
lher a caminhada sobre as
linhas do destino.

Apesar da animação do médico, a
jornalista se mostra mais contida.
“Prefiro uma cerimônia simples.

Só a gente, a família, alguns
amigos”, diz Laura.

“Você não tá muito
animada. Você tá feliz?

Tem certeza do
que tá fazendo?”,

questiona o rapaz. “Não
faço nada contra a

minha vontade. É que
depois do acidente, de
tudo que aconteceu,

não vejo sentido numa
grande festa”, explica a

jovem.

Caíque descobre que Laura
se casará com Marcos

GLOBO

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO (17H45)
Segunda - Bárbara nãorevela que foi Sol quem a incentivou
a provocar uma crise alérgica em Wallace. René avisa
a Dandara que deixará sua casa. Duca se prepara para en-
contrar Alan e Cobra alerta Heideguer. Duca vê Henrique e
Bianca se beijando. João se emociona com a partida do
pai. Nando acolhe René. Dalva tem um mau pressentimento.

Terça - Nat ouve Heideguer ser avisado sobre o acidente de
Alan e se desespera. Lobão abandona o carro na estrada.
Alan tenta entregar o pen-drive com o dossiê para Duca.
Dalva conta para Karina e Bianca o que aconteceu com
seus netos. Alan não resiste aos ferimentos. Marcelo decide
ir à Aquazen durante a noite. Lobão finge surpresa com o
que aconteceu com Alan, e se preocupa quando Heideguer
avisa que o dossiê contra eles desapareceu.

Quarta - Gael avisa aos alunos sobre Alan. Nat lê uma-
mensagem de Alan e deixa sua casa. Todos na casa de
Dalva se preparam para ir à Pedra do Índio.
Heideguer insinua que o dossiê sobre a Khan pode não
existir, e Dalva se irrita. Nat é hostilizada ao tentarfalar
com Duca. Heideguer pede para Gael e Duca o avisarem
caso o dossiê seja encontrado.

Quinta - Cobra e Luiz comentam sobre a tristezade Lo-
bão. Gael e Bianca vão para a casa de Dalva, deixando
Karina e Pedro sozinhos. Nat volta para Lobão. Dalva
torce para que Duca e Bianca reatem o namoro. Nat pen-
sa em vingar Alan. Sol atrapalha o trabalho de Bárbara e
Wallace. Duca e Lobãose desentendem na Aquazen.

Sexta - Gael alerta seus alunos para ficarem longe de todos os
integrantes da Khan. René conta para Dandara e João que está
dormindo na Ribalta. Karina decide conversar com Cobra, e

Duca vai atrás da menina. Dandara consola Gael. Karina impe-
de Duca e Cobra de se enfrentarem. Jade implica com Pedro
por causa da proximidade entre Karina e Cobra.

BOOGIE OOGIE (18H20)
Segunda - Susana confidencia a Ricardo que Fernando
esconde um segredo envolvendo Dani. Mário assume que
está com Gilda e Fernando se enfurece. Luísa diz a Odete
que Rodrigo e Dani ficaram no Havaí. Susana ameaça
entregar Homero e Carlota, caso continue presa. Mário é
demitido. Homero e Susana deixam a delegacia.

Terça - Célia percebe que Artur quer ficar com seu cargo na
agência. Vicente sugere que Sandra faça uma festa de
noivado. Gilda e Mário pensam em abrir uma agência de
turismo. Ricardo tenta descobrir o segredo de Fernando.
Zuleica vai à mansão falar com Felipe, mas Luísa impede
sua aproximação com o neto. Susana tenta convencer
Beto a promover um encontro entre Homero e Odete.

Quarta - Mário tenta convencer Rafael a aceitar que a festa
de seu noivado seja na mansão. Sandra diz a Vitória que
desiste de fazer a festa na mansão se ela deixar a casa
de Elísio. Odete sugere queFernando expulse Ricardo da
mansão. Ricardo e Luísa tentam encontrar Rodrigo e Dani.
Sandra e Vicente decidem procurar Fernando. Vitória pede
ajuda a Paulo para conseguir um falso atestado médico.

Quinta - Diana se surpreende com a possibilidade de
Vitória ser filha de Paulo e desiste de se mudar. Carlota
manda uma encomenda para Homero e Susana se as-
susta. Fernando recebe outro pacote de Carlota. Sandra e
Rafael convidam Mário e Gilda para irem à festa de
noivado. Paulo entrega à Vitória o endereço de um
médico corrupto e a alerta sobre ele.

Sexta - Homero e Odete se acusam pelo sumiço de

Carlota. Beatriz conversa com Elísio sobre a saúde de
Vitória. Nervosa, Sandra comenta com Rafael sobre a
boneca.Vicente planeja uma recepção surpresa para
Madalena, mas ela e Tadeu voltam de viagem antes da
data prevista. Madalena chama atenção dos filhos.

ALTO ASTRAL (19H30)
Segunda - Pepito fica confuso com as travessuras feitas
por Bella. Itália expulsa César de sua casa. Caíque diz a
Laura que não deixará ela se casar com Marcos. Gustavo
humilha Bia na frente de Israel. Vicente percebe que Bia
gosta de Israel. Caíque e Marcos brigam por causa de
Laura. Fernando convida Itália para jantar. Gustavo conta
a César que viu Itália saindo do carro de Fernando.

Terça - Bella agita os lagartos na esperança de que Marcos
veja o anel de Laura. Laura se emociona quando Tina se
oferece para ajudá-la no dia de seu casamento. Marcos diz a
Sueli que devolver o anel a Laura na hora certa.

Quarta - Marcelo pede a Maria Inês que convença
Úrsula a fazer os exames. Escobar afirma para Maria
Inês que ela ainda ama Marcelo. Itália desconfia de que a
decisão de Laura de se casar com Marcos não foi muito
acertada. Suzana avisa a Manuel que a reforma da lan-
chonete precisa terminar. 

Quinta -  Azeitona é retirado do hospital e Sueli não faz
nada para evitar. Maria Inês comenta com Escobar que
teme pela reação de Marcos. Marcos diz a Vicente que
Caíque tem perseguido Laura. Laura pede ajuda a
Maria Inês para encontrar Caíque. Fernando garante a
Laura que Samantha não está namorando Caíque. Sueli
questiona Marcos sobre sua obsessão por Laura.

Sexta - Gaby exige que a mãe conte para a família que o
clube está sem dinheiro por causa de Oscar. Aurélia não acei-

ta as desculpas de Sueli. Samantha confirma para Laura que
é apenas amiga de Caíque e finge querer ser sua amiga.

IMPÉRIO (21H20)
Segunda - Cristina avisa a José Alfredo que a
empresa pode ter problemas com a fiscalização. João
Lucas conta para Maria Isis que se casará com Du. Du
sofre um acidente. Jairo ameaça Cardoso para ficar com
seu pedaço do diamante cor-de-rosa. Vicente repreende
sua equipe. Antoninho elogia o novo chef do botequim de
Manoel. Amanda desconfia de Du.

Terça - Danielle conta para Érika que Du caiu da escada. Téo
divulga a informação em seu blog. José Alfredo fala para
Maria Marta que corre risco de morte. Espinoza guarda no
cofre um vidro com um líquido especial. João Lucas pede Du
em casamento. Enrico diz a Manoel que cozinhará em seu
botequim eventualmente.

Quarta - Espinoza entrega o vidro com o líquido especial
para o Comendador. Danielle se culpa por mentir para José
Pedro. Maurílio mostra a Téo as provas contra José Alfredo.
Du pensa em sua gravidez. Maria Marta apoia João Lucas.
Cláudio e Beatriz elogiam o trabalho de Maria Isis.

Quinta - Danielle se desespera quando José Pedro deci-
de contar para Maria Marta sobre a gravação de sua con-
versa. Reginaldo tenta conversar com Jairo sobre os rou-
bos, mas Jurema não deixa. João Lucas pensa em Du.
Du sonha que perdeu seu bebê. José Alfredo proíbe Maria
Marta de falar com José Pedro e Danielle. 

Sexta - Téo tenta organizar o dossiê sobre o Comendador.Carmen
conversa com Orville sobre Salvador. Juliane comenta com
Xana que aceitará o convite de Antoninho. Salvador engana
Carmen. Robertão pede para Érika guardar seu dinheiro. Enrico
tenta falar com Maria Clara. 



Cascavel, 22 e 23 de novembro de 2014 www.jhoje.com.br 15VARIEDADES
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Programações sujeitas a alterações
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TV SÁBADO

Programações sujeitas a alterações
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FOTOS: DIVULGAÇÃO
O irmão alemão é o novo livro de Chico
Buarque. O autor já publicou os ro-
mances Estorvo, Benjamim, Budapes-
te e Leite derramado que lhe rende-
ram três prêmios Jabuti e venderam
quase 1 milhão de exemplares, fican-
do por meses nas listas de livros mais
vendidos do país. Ele também é autor
de peças como Roda viva e Ópera do
malandro.

“O Caminhão do Meu Pai”, do paulista
Mauricio Osaki, disputou com outros 140
filmes e foi escolhido como um dos dez
finalistas para concorrer ao Oscar de
melhor curta-metragem, em 2015. A lista
de três a cinco indicados sai no dia 15 de
janeiro.
Com toda equipe técnica brasileira e elen-
co vietnamita, o filme de Osaki é a primei-
ra coprodução entre Brasil e Vietnã e foi
exibido na Mostra Generation do Festival
Internacional de Cinema de Berlim de
2013.

Após acusação de plágio da arte do dis-
co Born and Raised, de John Mayer, a
dupla sertaneja Fernando e Sorocaba
divulgou a nova capa do álbum Sem Re-
ação. Bem diferente da versão anterior,
o EP apresenta uma versão simples,
apenas com uma foto dos músicos. O
trabalho da dupla conta com seis faixas,
entre elas O Cara da Rádio.
Na semana passada, a divulgação da
outra versão da capa de Fernando e
Sorocaba causou polêmica e a internet,
como sempre, não perdoou. Internautas
chegaram a criar um Tumblr com várias
sugestões de arte para os sertanejos,
usando como inspiração álbuns de ou-
tros nomes da música, como AC/DC e
Foo Fighters.

06h00 – Tartarugas Ninja
07h00 – Tároba FM na tela
08h00 – Gente que Faz
09h00 – Canta Paraná
10h00 – Raízes do Paraná
10h30 – Tarobá Entrevista
11h00 – Canal Geral
11h30 – Tempo Quente
12h15 – Jornal Tarobá 1ª Edição
12h45 – Tarobá Esporte
13h00 – Tarobá Circulando
13h40 – Band Esporte Clube
14h45 – Sabe ou não sabe
17h00 – Brasil Urgente
18h50 – Jogo Aberto – Caio Gotilieb
18h50 – Jornal Tarobá / 2ª Edição
19h20 – Jornal da Band
20h25 – Show da Fé
21h20 – CQC- Custe o Que Custar reapresentação
21h50 – Zoo
22h25 – Top Cine
00h15 – Show Business
01h05 – Cinema da Madrugada/Dirty Dancing:

Noites de HavanaitmaHi
00h00
02h35 – Cinema da Madrugada II/ Mais

estranho que a ficção
04h20 – Prison Break
05h45 – Ei Arnold!

06h00 – Como Será?
08h00 – Painel RPC
08h25 – Kung Fu Panda
08h45 – TV Globinho
11h35 – Grid de Largada/GB de Abu Dhabi
12h05 – Meu Paraná
12h20 – Paraná TV 1ª Edição
12h50 – Globo Esporte
13h20 – Jornal Hoje
14h00 – Estrelas
14h50 – Cine Fã-Clube/Lição de Vida
16h10 – Calderão do Huck
18h30 – Boogie Oogie
19h15 – Paraná TV 2ª Edição
19h35 – Alto Astral
20h30 – Jornal Nacional
21h20 – Império
22h20 – Zorra Total
23h15 – Altas Horas
01h05 – SuperCine/Meia-noite em Paris
02h40 – Corujão/Shaft
04h15 – Uma Família da Pesada

07h00 – Sábado Animado
08h00 – Negócios da Terra
08h30 – Sábado Animado
09h30 – Tempero
10h00 – Sábado Animado
12h15 – Tribuna da Massa
13h00 – Shop Car
14h15 – Programa Raul Gil
18h15 – Cozinha Sob Pressão
19h15 – Chaves
19h45 – SBT Brasil
20h30 – Patrulha Salvadora
21h15 – Esquadrão da Moda
22h15 – Festival Sertanejo 2014
00h00 – Casos de Família
00h45 – Cine Belas Artes/Terror na Ántartida
02h30 – RR Soares

05h00 – IURD
06h30 – Nosso Tempo
07h00 – Fala Brasil Especial
10h15 – Esporte Fantástico
12h00 – Balanço Geral
13h00 – Ligado em Você
14h00 – Record Kids/Pica Pau
14h30 – Programa da Tarde
14h30 – GPS Tur
15h00 – Record Kids/Pica Pau
15h15 – Cine Aventura/Gasparzinho, o

Fantasminha Camarada
17h20 – Cidade Alerta Especial
20h30 – Programa da Sabrina
22h45 – A Fazenda
23h15 – Legendários
01h15 – IURD

06h00 – Telecurso
07h00 – Nossa Língua
07h30 – Saúde Brasil
08h00 – Repórter ECO
08h30 – Mar sem Fim
09h00 – Vila Sésamo
09h30 – Thomas e seus amigos
10h00 – Era uma vez no quintal
11h30 – Cartãozinho Verde
12h00 – Giro de notícias
12h05 – Hora do Esporte
12h20 – Jornal da Catve 1ª Ed.
13h00 – Chugginton
13h15 – X-tudo
13h30 – Arthur
14h00 – Osmar, a primeira fatia do pão de forma
15h00 – Inglês com Música
16h00 – Mosaicos
17h00 – Plural
18h00 – Cultura Livre
18h30 – Matinê Cultura
20h00 – Viola Minha Viola
21h00 – Jornal da Cultura
21h30 – Clássicos
23h00 – Revista CCBB
23h30 – Cine Brasil

06h00 – Tartarugas Ninja
07h30 – Tároba Rural
08h00 – Raízes do Paraná
08h30 – Mercado e CIA
10h00 – Tarobá Automóvel
11h00 – Proest Cap – ao vivo
10h30 – Minúsculos
10h45 – Infomercial - Polishop
11h45 – Verdade e Vida
12h00 – Irmão Caminhoneiro
12h05 – Pé na estrada
14h45 – Sabe ou não sabe
12h35 – Copa Petrobras de Marcas
13h35 – Só risos
14h15 – Band Esporte Clube
15h50 – Aniversário Tarobá FM

4 anos – ao vivo
16h25 – Futebol 2014
18h50 – Aniversário Tarobá FM 4 anos
21h00 – Pânico na Band
00h00 – Canal Livre
01h00 – Challenger Tour Finals
01h35 – Local
02h10 – Show Business
03h00 – Igreja Universal

06h00 – Santa Missa
07h00 – Caminhos do Campo
07h25 – Pequenas Empresas
08h00 – Globo Rural
09h00 – Auto Esporte
09h30 – Esporte Espetacular
10h30 – Fórmula 1
12h50 – Esporte Espetacular
13h15 – Esquenta
14h45 – Temperatura Máxima/ Tron: o legado
16h40 – Futebol/SantosxSão Paulo
19h00 – Domingão do Faustão
21h00 – Fantástico
23h20 – Revista RPC
23h40 – Domingo Maior/Lara Croft:

Tomb Raider A origem da vida

05h45 – Jornal da Semana SBT
07h00 – Brasil Caminhoneiro
07h30 – Planeta Turismo
08h30 – Vrum
09h00 – Teodoro e Sampaio
10h00 – Caminhos do Oeste
10h30 – Chaves
11h00 – Domingo Legal
15h00 – Eliana
19h00 – Roda a Roda Jequiti
19h45 – Sorteio da TeleSena
20h00 – Programa Silvio Santos
00h00 – De frente com Gabi
01h00 – Nikita
02h00 – Rizzoli e Isles
03h00 – Pessoa de Interesse
04h00 – RR Soares

05h00 – IURD
06h30 – Nosso Tempo
07h00 – Fala Brasil Especial
10h15 – Esporte Fantástico
12h00 – Balanço Geral
13h00 – Ligado em Você
14h00 – Record Kids/Pica Pau
14h30 – Programa da Tarde
14h30 – GPS Tur
15h00 – Record Kids/Pica Pau
15h15 – Cine Aventura/Gasparzinho, o

Fantasminha Camarada
17h20 – Cidade Alerta Especial
20h30 – Programa da Sabrina
22h45 – A Fazenda
23h15 – Legendários
01h15 – IURD

07h00 – Mosaicos
08h00 – Missa Paraná
09h00 – Viola Minha Viola
10h00 – Sr. Brasil
11h00 – Eliane Camargo
12h30 – Castelo Rá-tim-bum
13h00 – Eu os monstros/tintim
14h30 – Pedro e Bianca
15h00 – Entornos Invisiveis
17h30 – Repórter Eco
18h00 – Planeta Terra
19h00 – Mar sem fim
19h30 – Matéria de Capa
20h00 – Metrópolis
21h00 – No mundo da bola
22h00 – Café filosófico
23h00 – Ensaio
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Por Rose Bracht
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Aniversariantes de sábado
Luciane Maldener Prediger

Airton José Leite
Amarildo Machado

Shirlene Braga de Oliveira
Elizete Terezinha Miola
Sirlei Turmina Teixeira
Ricardo Marcelo Abrão
José Alcioni de Souza
Rosangela Prestes Dias

Antonia Linhares
Ricardo Junqueira

Eloisa Gusmão
Geraldo Diniz Vieira

Aniversariantes de domingo
Anelize Soares Rech

Antônio José Marcante
Evaristo Elsio Bellio

Maria Inês Brunetto Simone
Paulo Zeni

Sergio Luiz Macaari
Susan Mara Turcatel
Adylson Martinhago

Sandra Regina Borges
Vilma Salete Moschen
Ricardo de Assunção
Ildo ScussiattoAna
 Carolina Moura

White SensationWhite SensationWhite SensationWhite SensationWhite Sensation
Figurando como um dos maiores nomes da e-music brasileira e
como o artista com maior visibilidade no cenário eletrônico

internacional, Gui Boratto vai comandar os agitos da moçada
cascavelense. Ele a atração da balada que o Ministterio Club promove

na noite deste sábado.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
As duplas Bruno & Barretto e
Evandro & Henrique foram

convocadas para dar ritmo à
noitada que o Wood’s Bar vai
produzir neste sábado. Vale a

pena conferir.

Feliz Natal!Feliz Natal!Feliz Natal!Feliz Natal!Feliz Natal!
Para manter vivo o espírito

natalino, os cascavelenses têm
só mais uma semana para retirar

nas agências dos Correios as
cartas que crianças carentes

enviam para o Papai Noel. Um
gesto nobre e solidário da
comunidade que garante a

alegria dos pequenos que serão
presenteados no Natal.

Roda vivaRoda vivaRoda vivaRoda vivaRoda viva
     Estará aberto ainda neste
sábado o bazar solidário

Mmartan, realizado na Rua Mato
Grosso, 2.356 - Centro (ao lado

da Casa de Carnes Cocavel).
Colocando à venda peças de
cama, mesa e banho de alta

qualidade a preços convidativos,
o evento vai reverter parte do

lucro ao Cemic.

     Festejando a estreia dos
15 anos de Jordana, Luiz

Henrique e Marinês Campos de
Figueiredo reúnem a turma
amiga da filha hoje para um

coquetel.

     Recepcionando amigos ao
sabor de um jantar, Nivaldo e

Fabíola da Costa Monteiro
comemoram amanhã cinco anos

de casados.

ElixirElixirElixirElixirElixir
Comer frutas vermelhas

auxilia no retardo do declínio
cerebral. Um estudo

realizado pela Universidade
de Londres indica que a

ingestão regular de frutas
como melancia, amora,

goiaba, entre outras, previne
possíveis dificuldades de

raciocínio mental, comum a
partir dos 40 anos entre

homens e mulheres.

Em destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaque
Comemorando 30 anos, o Lago

Municipal de Cascavel registrará
intenso movimento na manhã

deste domingo por conta da 1ª
Travessia Aquática.

A competição, com início
marcado para as 9h, terá provas

de 750 e 1.500 metros.

Mesa fartaMesa fartaMesa fartaMesa fartaMesa farta
O roteiro dos bons de garfo para este domingo destaca o galpão do CTG Estância

Colorada, que vai servir de palco para o Almoço Italiano realizado pela Comissão de
Tênis da Associação Atlética Comercial.

No cardápio, iguarias como macarronada, polenta, galeto e salada. Convites à
venda na secretaria do clube.

BaladaBaladaBaladaBaladaBalada
A moçada que circular esta noite pelo

John Bar vai curtir a noitada da casa ao
som do cantor Rominho, que animará a
festa da casa com sucessos como “Muié
muié”, “Vou te trair”, e “Ai meu bem”.

CordasCordasCordasCordasCordas
Os amantes da boa música têm programa imperdível para este

sábado. Trata-se da 24ª Mostra de Violão Popular, promovida pela
Associação Atlética Comercial, evento que vai movimentar o salão

social do clube a partir das 21h. A entrada é franca.

“Todo o mundo é um cientista maluco e a vida é o
laboratório. A gente está sempre experimentando, tentando

achar um jeito de viver, de resolver os problemas, de se
livrar da loucura do caos”.

David Cronenberg
Beleza pura: a

cirurgiã-dentista
Jéssica Mayra

Müller Fernandes
enfeitando o

domingo

DIVULGAÇÃO

Os noivos Gustavo Ribeiro Silva e Camila Guimarães,
que trocam alianças neste sábado na Igreja Nossa
Senhora do Caravaggio, em flash de Daniel
Vendramini

DIVULGAÇÃO

O pequeno Arthur
de Souza Chagas,
recebendo
parabéns dos pais
Vanderson e
Daniella e do
maninho Otávio de
Souza Chagas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marcando presença no 2º Jantar da Imprensa promovido
pela Associação Atlética Comercial, Bruna Schlosser e
Filipe Grapegia

DIVULGAÇÃO
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nas agências dos Correios as
cartas que crianças carentes

enviam para o Papai Noel. Um
gesto nobre e solidário da
comunidade que garante a

alegria dos pequenos que serão
presenteados no Natal.

Roda vivaRoda vivaRoda vivaRoda vivaRoda viva
     Estará aberto ainda neste
sábado o bazar solidário

Mmartan, realizado na Rua Mato
Grosso, 2.356 - Centro (ao lado

da Casa de Carnes Cocavel).
Colocando à venda peças de
cama, mesa e banho de alta

qualidade a preços convidativos,
o evento vai reverter parte do

lucro ao Cemic.

     Festejando a estreia dos
15 anos de Jordana, Luiz

Henrique e Marinês Campos de
Figueiredo reúnem a turma
amiga da filha hoje para um

coquetel.

     Recepcionando amigos ao
sabor de um jantar, Nivaldo e

Fabíola da Costa Monteiro
comemoram amanhã cinco anos

de casados.

ElixirElixirElixirElixirElixir
Comer frutas vermelhas

auxilia no retardo do declínio
cerebral. Um estudo

realizado pela Universidade
de Londres indica que a

ingestão regular de frutas
como melancia, amora,

goiaba, entre outras, previne
possíveis dificuldades de

raciocínio mental, comum a
partir dos 40 anos entre

homens e mulheres.

Em destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaqueEm destaque
Comemorando 30 anos, o Lago

Municipal de Cascavel registrará
intenso movimento na manhã

deste domingo por conta da 1ª
Travessia Aquática.

A competição, com início
marcado para as 9h, terá provas

de 750 e 1.500 metros.

Mesa fartaMesa fartaMesa fartaMesa fartaMesa farta
O roteiro dos bons de garfo para este domingo destaca o galpão do CTG Estância

Colorada, que vai servir de palco para o Almoço Italiano realizado pela Comissão de
Tênis da Associação Atlética Comercial.

No cardápio, iguarias como macarronada, polenta, galeto e salada. Convites à
venda na secretaria do clube.

BaladaBaladaBaladaBaladaBalada
A moçada que circular esta noite pelo

John Bar vai curtir a noitada da casa ao
som do cantor Rominho, que animará a
festa da casa com sucessos como “Muié
muié”, “Vou te trair”, e “Ai meu bem”.

CordasCordasCordasCordasCordas
Os amantes da boa música têm programa imperdível para este

sábado. Trata-se da 24ª Mostra de Violão Popular, promovida pela
Associação Atlética Comercial, evento que vai movimentar o salão

social do clube a partir das 21h. A entrada é franca.

“Todo o mundo é um cientista maluco e a vida é o
laboratório. A gente está sempre experimentando, tentando

achar um jeito de viver, de resolver os problemas, de se
livrar da loucura do caos”.

David Cronenberg
Beleza pura: a

cirurgiã-dentista
Jéssica Mayra

Müller Fernandes
enfeitando o

domingo

DIVULGAÇÃO

Os noivos Gustavo Ribeiro Silva e Camila Guimarães,
que trocam alianças neste sábado na Igreja Nossa
Senhora do Caravaggio, em flash de Daniel
Vendramini

DIVULGAÇÃO

O pequeno Arthur
de Souza Chagas,
recebendo
parabéns dos pais
Vanderson e
Daniella e do
maninho Otávio de
Souza Chagas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marcando presença no 2º Jantar da Imprensa promovido
pela Associação Atlética Comercial, Bruna Schlosser e
Filipe Grapegia

DIVULGAÇÃO
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GIOVANNA MORAES, JULIA SPOLADORE, ISABELA JARDIM e MARJORY SCHIAVO,
com as professoras ESTELA ALBRECHT e MARCIA VALERO, no Recanto da Criança

NÍCOLAS, filho de Leo Zen e Lucimara Devitte

Luísa Paula, dia 25, João
Paulo Motta, Pedro Allan

Marcos, dia 26, e João Pedro,
dia Neves, dia 28

PARABÉNS!

Toda alegria de MANUELLA HOSS

Ligue os pontos e descubra a figura.

KAIRE SENA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O charme de DANIELA K. OLIVEIRA

A ARANHA
 ARABELA

Este livro é um ótimo
jeito de se aprender as

diferentes "caras" da letra
"R". É sobre uma aranha
chamada Arabela, que cai

dentro de um jarro escorre-
gadio. Como sair de lá de
dentro? Até o nome da
autora começa com "R":

Rosana Rios.

Editora Scipione

A linda MARIANA TESSARI HACHMANN, que
apagou mais uma nessa sexta-feira Felicidades!
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TV TUDO

A direção do SBT erradamente ainda se
vale da mesma e antiga ladainha do “amor
à camisa” para segurar o seu elenco,
entendendo que todos continuam felizes e
satisfeitos pelo simples prazer de
trabalhar naquela casa. Como se isso
resolvesse a despensa de alguém.

E é um discurso que vai tão longe,
que, de tanto ser usado, chegou aos
ouvidos do dono como verdadeiro. Até
ele passou a acreditar.

São raros, talvez não passe de uns dois
ou três em seu Artístico e Jornalismo, os

 Ana Carolina Dias mostra que

também entende de culinária

no “Estrelas” deste sábado na

Globo. Atualmente vivendo a

advogada Carmem, em

“Império”, ela vai preparar uma

receita de bacalhau.

Homero internado
Homero Salles, diretor dos pro-
gramas do Gugu e atual respon-
sável pela administração da GGP,
produtora do apresentador, está
internado no Hospital Albert Eins-
tein. Ainda por complicações de-
correntes de um acidente de
moto.

Alvo
A apresentadora Xuxa, atualmen-
te na geladeira da Globo,   é o
grande nome que a Record pode-
rá anunciar para sua programa-
ção de 2015.
Há quem afirme que ela já está
com os dois pés lá dentro, mas
toda negociação obedeceria a
certos cuidados, porque o contra-
to com a emissora dos Marinho
ainda está vigência.

Ausência justificada
O Neto ficou sem apresentar “Os
Donos da Bola”, na Band, na úl-
tima quarta-feira, mas por um
motivo que se justificou plena-
mente.
Na companhia de um dos filhos,
ele foi a Barretos conhecer de
perto o trabalho que é realizado
no Hospital de Câncer.

Retrospectiva - 1
A Retrospectiva da Record, no dia
29 de dezembro, será formada
por sete grandes temas com os
principais acontecimentos, a ser
apresentada por Domingos Mei-
relles.
Os assuntos escolhidos são “He-
róis”, “Intolerância”, “Crimes”,
“Saúde”, “Boas Notícias”, “Na-
tureza” e “Política e Economia”.

Retrospectiva – 2
E dentro de cada tema, na “Re-
trospectiva” da Record, também
estarão sete assuntos diferen-
tes.
A escolha do 7, certamente, se
deve ao fato de ser o número da
emissora na TV aberta de São
Paulo.

bate-rebate
 A promessa de dar a ela a apre-

sentação de um programa femi-
nino, mesmo ao lado de outras
mulheres, foi o que segurou Iris
Stefanelli...

 ... Ela tinha proposta da Re-
cord para deixar a Rede TV! e
passar a trabalhar com Geraldo
Luis no “Domingo Show”.

 As principais mudanças na gra-
de da Rede TV! devem acontecer
a partir de fevereiro.

 Salvo algum acidente de percur-
so, Adriana Birolli irá mesmo fechar

com Klebber Toledo em “Império”...

 ... Já o personagem de Paulo
Vilhena, Salvador, vai chamar a
atenção de Bianca (Juliana Bol-
ler), que é filha de José Mayer e
Susy Rêgo...

 Um dos assuntos mais discu-
tidos durante toda esta última se-
mana na direção da Bandeiran-
tes foi o “Café com Jornal” ...

  ... Não fossem outras razões,
nenhuma das tentativas realiza-
das até agora fez crescer a sua
audiência.

SBT não consegue
segurar mais ninguém

c’est fini

casos de pessoas que gozam do privilégio
de possuir um vínculo seguro com a
emissora. Todos os demais têm contratos
por “tempo indeterminado”, que é uma
coisa que não existe. É o mesmo, por
mais incoerente que possa parecer, que
não ter contrato. Não há nenhuma outra
situação mais insegura que esta. A
qualquer melhor aceno da concorrência, o
cidadão pega o seu boné e se manda.

Lá se vai o “amor à camisa”, que
também no futebol foi aposentado há
muito tempo.

Na Band, também não há até agora uma definição sobre o caso da
Paloma Tocci. Se ela será emprestada do esporte ao jornalismo
para substituir Ticiana Villas Boas durante  seu afastamento do

“Jornal da Band”, ou não. Ficou numa comunicação inicial, mas de-
pois disso não se falou mais nada.

Ficamos assim. Tchau!

DIVULGAÇÃO
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MOTOCICLISTA FERIDO
Um motociclista ficou ferido ao sofrer um acidente na manhã dessa sexta-feira na Avenida

Brasil, em Cascavel. Ele bateu no retrovisor de um veículo Fusion. O motociclista se
desequilibrou e bateu em um Gol. Vanderli de Melo, 28 anos, teve ferimentos leves.

osé Henrique Alves, 20
anos, estava em liberda-
de condicional e foi preso

na madrugada de ontem por
policiais do Pelotão de Choque
de Cascavel. A polícia fazia
abordagem de rotina no Lotea-
mento Fag, zona oeste da cida-
de, quando o viu entregando
um pacote para outro rapaz,
que foi detido como usuário de
drogas. No momento da abor-
dagem, José tinha 49 gramas
de maconha, duas buchas de
cocaína e R$ 52 em dinheiro.
Ele já respondia em regime
aberto por tráfico de drogas.

O rapaz atendia por deli-
ver y. No telefone celular
dele, a polícia encontrou di-
versas mensagens com os
pedidos feitos momentos
antes pelo usuário para que
a droga fosse entregue.

Astuto e abusado. Duas
“qualidades” de um ladrão
que consegue ficar longe da
polícia. Esse é o caso de
uma dupla criminosa que,
apesar de ter capotado o
veículo que acabara de fur-
tar, conseguiu fugir a pé e
escapar de ser presa.

Dois ladrões fur taram o
carro, um Cherry, na frente de

uma casa noturna na Avenida
Assunção, Bairro Alto Alegrem
em Cascavel, na madrugada
dessa sexta-feira.

A dupla trocou as placas
do veículo por uma placa ar-
gentina e seguiu em alta ve-
locidade. Uma investigadora
da Polícia Civil viu os dois pe-
gando o veículo e perseguiu
os bandidos. Ela pediu apoio

Um adolescente de 16
anos foi flagrado com 20 qui-
los de maconha na noite de
quinta-feira. Segundo a polí-
cia, o rapaz ganharia R$ 1 mil
pelo transporte da droga.

Em abordagem de rotina
da PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral), na BR-277 em Casca-
vel, os policiais pararam um

 Bar é
arrombado
Um estabelecimento
comercial foi alvo de

arrombadores na madruga-
da de ontem na Rua Jaca-
rezinho, Bairro São Cristó-
vão, em Cascavel. O ladrão

estourou o cadeado da
porta do bar e entrou no

local. Ele levou chocolates
e a carteira do dono do

estabelecimento. A Polícia
Militar registrou a ocorrên-
cia e a Polícia Civil investi-

ga o caso.

Segundo o tenente Felipe
Malheiros, comandante do
Pelotão de Choque de Casca-
vel, em pelo menos metade
dos casos de tráfico de drogas
o contato é feito via celular. O
usuário de droga faz a enco-
menda por telefone e a rece-
be em algum local neutro ou
em casa mesmo.

“Raramente é o próprio tra-
ficante quem troca essas men-
sagens. O contato, normal-
mente, é feito por quem entre-
ga a droga”, explica Malheiros.

Quando o contato é feito por
celular, segundo ele, o entre-
gador costuma levar o pedido
em pequenas quantidades. “A
tática é utilizada para evitar
abordagens policiais ou des-
pistar as equipes que estejam
em patrulhamento”, explica.
(Tatiane Bertolino)

POR CELULAR   USUÁRIOS PEDEM ENTORPECENTE POR TELEFONE E A RECEBEM EM CASA

Tráfico: droga é vendida em porções
J

Rapaz que já respondia por tráfico é preso com droga

 AÍLTON SANTOS

de mais um policial, que ba-
teu o carro contra os ladrões,
na tentativa de pará-los. Mes-
mo assim, os bandidos con-
seguiram seguir, sempre em
alta velocidade.

Na BR-277, o condutor per-
deu o controle da direção do
veículo e capotou várias vezes.
O inusitado é que, apesar da
gravidade da situação, os dois
fugiram a pé e não foram alcan-
çados pela polícia. O carro ficou
destruído. Dentro do automóvel
restaram as placas originais do
veículo. (Tatiane Bertolino)

ônibus que seguia de Foz do
Iguaçu a Florianópolis, em
Santa Catarina.

A droga foi encontrada
em uma mala e a equipe
identificou que o dono era o
menor de idade. O garoto já
tem passagem pela polícia
e foi apreendido em flagran-
te. (Tatiane Bertolino)

AÍLTON SANTOS

 Droga estava escondida na mala de adolescente

20 QUILOS

Garoto receberia R$ 1 mil
para transportar maconha

BR-277

Dupla é perseguida, capota carro e foge

AÍLTON SANTOS

Carro ficou destruído após capotar na BR-277
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Delegacia de Homicídi-
os de Cascavel apresen-
tou na manhã de sexta-

feira os acusados das mortes
de Adriano de Oliveira, de 31
anos, e de Mário Luchtember,
de 28 anos. Os dois crimes
não têm ligação entre si. A Jus-
tiça já expediu mandado de
prisão dos supostos autores.

Ulisses Cordeiro, de 34,
foi preso por ter efetuado ao
menos cinco disparos contra
Adriano de Oliveira, de 31
anos, na madrugada do dia 8
de abril deste ano, no cantei-
ro central da Avenida Brasil,
próximo à Rua Rafael Picolli.
Alguns dias depois do crime,
Ulisses foi ouvido, mas, como
já havia passado o período de
flagrante, ele foi liberado. Con-
tudo, foi preso pela Polícia
Militar, que, em abordagem de
rotina, constatou o mandado
de prisão em aberto.

Segundo a delegada Mari-

ana Vieira, Ulisses já possuía
um desentendimento anterior
com a vítima. “Pelo que apura-
mos durante as investigações,
Adriano era usuário de drogas
e provavelmente havia uma
dívida entre eles, o que acabou
motivando o assassinato”.

TRÊS ACUSAÇÕES
Já em relação à morte de

Mário Luchtember, de 28
anos, ocorrida no dia 24 de
outubro na Avenida da Fag, foi
cumprido mandado de prisão
contra Bruno Henrique Ferrei-
ra dos Santos, de 18 anos.
Mário trabalhava como segu-
rança em casas noturnas e,
segundo o depoimento de Bru-
no, ele já teria retirado o jo-
vem várias vezes do local. “Foi

uma vingança. O autor encon-
trou, segundo ele sem querer,
o Mário e, como estava arma-
do, tirou a vida dele”.

De acordo com a delegada,
além do crime de homicídio,
qualificado porque a vítima
não teve possibilidade de de-
fesa, Bruno responderá crimi-
nalmente por duas tentativas
de homicídio já que, na inten-
ção de matar a vítima, feriu a
perna Camila Santos, de 19
anos, e o abdômen de Jeffer-
son Mendes, de 35 anos. “Na
ânsia de se vingar, ele feriu
outras duas pessoas. Poderia
ter baleado outras mais ou
ainda cometido mais do que
um homicídio”, ressalta a de-
legada. (Tissiane Merlak)

PRESOS  MORTES ACONTECERAM EM ABRIL; UMA NA AVENIDA DA FAG, OUTRA NA BRASIL

Delegacia elucida dois
homicídios e tentativas

Baleados
Além da elucidação dos dois homicídios pela Delegacia de

Homicídios, apresentou-se na manhã de sexta-feira um
adolescente de 15 anos que teria baleado, acidentalmen-
te, Jonathan de Oliveira, de 18 anos, na tarde de quarta-
feira. Acompanhado do advogado, o menor foi ouvido e

apresentou a arma usada no crime, uma garrucha calibre
38. Eles moravam na mesma casa e estariam conversan-
do normalmente quando a arma caiu no chão e acabou

atingindo as nádegas de Jonathan. O rapaz foi levado até o
Hospital Universitário, sem risco de morte.

Também foi ouvido pelos investigadores Jackson Forte da Silva,
de 18 anos, que foi baleado na tarde de quinta-feira, e deu
entrada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Bairro
Brasília. Para a polícia o homem disse que estava de

bicicleta em uma rua do Bairro Brazmadeira, na região
norte de Cascavel, quando foi ferido na perna. Ele não

conseguiu ver quem atirou e contou que não tem desen-
tendimento que pudesse ter motivado o crime. Ele já tem
passagens pelo setor policial por roubo. A Delegacia de

Homicídios investiga o caso. (Tissiane Merlak)

A

Magistrados de todas as
comarcas de Cascavel partici-
param ontem de uma reunião

para discutir e dar opiniões
de como será montado o

Plano de Gestão Estratégica
do Tribunal de Justiça, de

2015 a 2020. “Queremos saber
o que o jurisdicionado espera
que a Justiça melhore para o

atendimento a população”,
afirmou o desembargador do
Tribunal de Justiça do Para-

ná, Luiz Taro Oyama. O
evento ocorreu ontem no

Fórum de Cascavel.

Delegacia elucida dois
homicídios e tentativas

Além de Mário,

duas pessoas

foram baleadas

na Avenida da

FAG

MATEUS BARBIERI / ARQUIVO

LORENA MANARIN

 Vítima estava comendo

marmita na Avenida Brasil

quando foi morta

 AÍLTON SANTOS / ARQUIVO
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Violência em Cascavel em 2014
Mortes violentas
Tentativas de Homicídio

80
104

2554
48
614

Acidentes com vítima
Mortes no trânsito
Assaltos

519Veíc. roubados/furtados

Tiro e
Queda

policia@jhoje.com.br

Furto de notebook
Um ladrão furtou um notebook de uma
casa na Rua Clara Nunes, Bairro Brasília,
em Cascavel. Ele invadiu a casa pelos
fundos e conseguiu abrir a residência. A
PM registrou o caso.

Ferido em acidente
Daniel da Silva Oliginer, 21 anos, ficou ferido em
um acidente na tarde de sexta-feira, na Rua
Marechal Floriano, Bairro Neva em Cascavel. Ele
pilotava uma Honda CG 125 e bateu em um
Hyundai i30.

trabalho dos policiais do
BPFron (Batalhão de Po-
lícia Militar de Fronteira)

começou bem cedo nessa
sexta-feira, por volta das 7h.
A Operação Fronteira é reali-
zada desde quarta-feira e ter-
minou na sexta.

Ao todo, foram cumpridos
oito mandados de busca e
apreensão em Terra Roxa e
seis pessoas foram presas em
flagrante. Um mandado de bus-
ca foi cumprido em Guaíra.

OPERAÇÃO FRONTEIRA   BPFRON CUMPRIU OITO MANDADOS EM TERRA ROXA E GUAÍRA

Suspeitos de tráfico e
contrabando são presos

Segundo o major Erich Wag-
ner Osternack, são pessoas
que fazem parte de quadrilhas
distintas, de tráfico de drogas
e de armas e de contrabando,
que atuam em toda a área de
fronteira do Brasil. “São partes
de quadrilhas que vinham fa-
zendo transporte de maconha,
armas e cigarros e que abas-
teciam a criminalidade em toda
região de fronteira”, afirma.

Segundo ele, ao que tudo
indica, esses grupos atuam há

O Ministério da Justiça pu-
blicou no Diário Oficial da
União uma lista com diversos
nomes e dados de veículos
estrangeiros que foram apre-
endidos pela PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) no Paraná.

Dentre os veículos, a maio-
ria de origem paraguaia, estão
carros e motos que possuem
algum tipo de pendência em
relação às leis de trânsito bra-
sileiras e que estão há mais
de 90 dias recolhidos nos pá-
tios das Delegacias da PRF de
Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaí-
ra e Pato Branco.  Ao todo se-
rão 533 veículos, sendo que

EM NÚMEROSPRF

Veículos paraguaios serão leiloados
a maioria deles está em de-
pósitos de Foz do Iguaçu.

De acordo com o Núcleo
de Comunicação da PRF em
Curitiba, no pátio da Delega-
cia de Foz do Iguaçu existe o
maior número de veículos:
495. Em segundo lugar estão
os postos de fiscalização re-
gionais da Delegacia de Cas-
cavel, com 20 veículos, segui-
da por Guaíra com 15 e Pato
Branco com apenas três.

Segundo a publicação, os
donos terão um prazo de 30
dias para apresentar a docu-
mentação que comprove a
propriedade do veículo, quitar

os débitos de multas e outros
encargos, conforme determi-
na as normas brasileiras.

Após a junção de toda a
documentação, os proprie-
tários deverão comparecer
em horário comercial, na
sede de uma das Delegaci-
as da PRF para retirar o veí-
culo. Caso isso não seja fei-
to no prazo estipulado, a ins-
tituição deverá colocar os
carros e motos a disposição
por meio de leilão.

Questionados a respeito de
uma previsão para quando o
leilão será feito, o Núcleo de
Comunicação informou que

ele deve acontecer até o dia
15 de dezembro para “desa-
fogar” os depósitos.

Conforme o policial Rapha-
el Casotti, da PRF de Foz do
Iguaçu, onde está a maioria
dos veículos estrangeiros
apreendidos, alguns podem
estar retidos por envolvimen-
to em algum tipo de acidente
nas rodovias. “O maior núme-
ro de apreensões de carros
de outros países se dá pelo
fato de que eles não estão
adaptados ou mesmo enqua-
drados no Código de Trânsito
Brasileiro”. Segundo Casotti,
além da documentação ven-

CASCAVEL
Total apreendido ................. 1.360
Veículos estrangeiros ..............  20

FOZ DO IGUAÇU
Total apreendido ................. 1.813
Veículos estrangeiros ............. 495

GUAÍRA
Total apreendido ...................  371
Veículos estrangeiros ............... 15

PATO BRANCO
Total apreendido ...................  491
Veículos estrangeiros ................. 3

cida, eles não possuem os
itens de segurança necessá-
rios e exigidos pela legislação
nacional. (Tissiane Merlak)

* Dados repassados pelo Núcleo de
Comunicação da PRF/PR relativos ao
dia 19/11/2014.

bastante tempo e os integran-
tes só foram presos por meio
de denúncias via 181. “Só on-
tem [sexta-feira] foram apreen-
didas duas motos, uma porção
de maconha, um rádio HT, uma
pequena porção de cocaína e
R$ 5 mil”, relata.

Ao todo, 30 policiais parti-
ciparam da ação. “Foram apre-
endidos, desde quarta-feira,
151 quilos de maconha, encon-
tradas em Santo Antônio do
Sudoeste, dez quilos de haxi-

xe apreendidos em Guaíra,
dez quilos de maconha em
Terra Roxa e dois veículos rou-
bados e com placas clonadas
em Santa Terezinha de Itai-
pu”, resume o major. (Tatia-
ne Bertolino)

Polícia teve apoio do

helicóptero para cumprir

mandados

O
Ao todo, seis pessoas foram presasMandados de busca e apreensão foram cumpridos em Terra Roxa e Guaíra

 FOTOS:  MATEUS BARBIERI
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ESPECIAIS
CELSO ÂNGELO SCUSSIATTO É SINÔNIMO DE EXPERIÊNCIA COM MAIS DE 30 MARATONAS DISPUTADAS

“Nunca é tarde
para começar”

ESPECIAIS    CELSO ÂNGELO SCUSSIATTO É SINÔNIMO DE EXPERIÊNCIA COM MAIS DE 30 MARATONAS DISPUTADAS

Ontem e hoje
O aumento no número de adeptos do pedestrianismo
teve vários fatores nos últimos anos, como o maior
acesso a suplementos e a tecnologia dos materiais

esportivos, por exemplo. Para o experiente Celso Ângelo
Scussiatto, entretanto, a busca por uma melhor saúde foi

determinante. “Esse é o maior incentivo hoje em dia.
Quando eu comecei chamavam quem corria de ‘louco’,
que queria se aparecer, era caso de chacota, mas aos

poucos o pensamento foi mudando, principalmente com
o ingresso daqueles que queriam perder peso. As acade-
mias também ajudaram a aumentar a procura, saindo do

pensamento apenas de musculação e levando seus
alunos para a rua. O número de mulheres no pedestria-
nismo também aumentou bastante, e isso faz com que

aumente o número de homens também. Hoje a modalida-
de é bastante incentivada, bastante procurada”.

eja para melhorar a resis-
tência cardiovascular e
respiratória, emagrecer ou

apenas para sair da rotina do
dia a dia, é cada vez maior o
número de pessoas que tro-
cam o sofá por um par de tênis
e uma roupa confortável para
a prática da corrida em todo o
mundo. Basta ver o aumento de
grupos amadores nas ruas das
cidades, o recorde de partici-
pantes aumentar a cada edi-
ção das competições ou a di-
mensão que o assunto tem ga-
nhado na mídia. Em Cascavel
não é diferente, mas para aque-
les que estão dando os primei-
ros passos no esporte ver um
senhor de cabelos brancos
sempre à frente nas corridas
é, sim, algo diferenciado. Esse
veterano, de 65 anos, é um ex-
periente corredor que já dispu-
tou mais de 30 maratonas por
todo o mundo, o aposentado
Celso Ângelo Scussiatto.

O ingresso de Celso no atle-
tismo ocorreu pela necessida-
de de se manter na vida des-
portiva após realizar uma cirur-
gia no joelho que o impediu de
jogar futebol, em 1995. Depois,
mesmo apto para voltar ao
mundo da bola, ele preferiu
seguir pelas ruas, tendo a si

mesmo como o próprio adver-
sário. “Hoje correr, para mim,
é como um vício, algo que es-
tou sempre querendo mais. A
derrota é inaceitável, pois es-
tou sempre querendo chegar
melhor, cada vez com tempo
melhor, mesmo que não seja
em primeiro, o que eu quero é
chegar [ao fim da prova], isso é
uma coisa natural para mim, é
um vício, é um doping”, explica
Scussiatto, que pelo ímpeto e
experiência no pedestrianismo
sabe “se poupar” nas corridas
para ver a expressão de surpre-
sa no rosto de atletas mais jo-
vens quando os deixa para trás.
Para isso, os anos lhe ensina-
ram a desenvolver suas pró-
prias técnicas. “Acontece
sempre de me olharem na
prova com cara de ‘não é
possível, esse velhinho aí
me passando...’. Isso, inclu-
sive, aconteceu na últi-
ma prova que partici-
pei, na qual teve um
competidor que me
passou e ‘foi embo-
ra’, mas na volta,
faltando 10 quilô-
metros, eu acele-
rei e passei ele,
que falou ‘mas não
é possível, estava

S
escondendo o jogo’”, brinca o
veterano, que já se acostumou
com a situação.

De acordo com Scussiatto,
para passar por situações como
essa, é necessário o atleta co-
nhecer a si mesmo, saber quais
são seus limites e o mais impor-
tante, sempre estar disposto a
aprender mais, nunca achar que
já sabe o suficiente. “Se a pes-
soa achar que sabe tudo, já está
parada no tempo, ela nunca vai
saber mais nada. Sempre há téc-
nicas novas, alimentação dife-
renciada, suplementos novos...
É interessante estar sempre
aberto para ideias”, diz Celso,

que aprendeu a ser seu prin-
cipal adversário: “Eu es-

tou sempre competin-
do comigo mesmo,
meu objetivo é chegar
novamente no topo do

ranking, não importa
quando vai ser.

Passei por
uma cirurgia
em 2009 e
perdi massa,
que ainda
estou ten-
tando recu-
perar, mas
meu objeti-

vo é voltar ao

topo do ranking nacional, não im-
porta quando, mas eu vou che-
gar”, diz o determinado competi-
dor, que se lesionou enquanto
se preparava para o Mundial de
2008 e que já esteve em primei-
ro lugar na lista de melhores cor-
redores do País. Isso foi em
2005, época na qual cruzar a li-
nha de chegada em terceiro era
considerado um resultado ruim.
Tanto que nesse período foi con-
siderado um “fenômeno”, um
“fora de série” pela “Revista
Contra Relógio”, especializada
em corridas de rua e maratonas.

Apesar da determinação do
veterano, na última semana o
objetivo de Celso Scussiatto
ganhou uns quilômetros a mais
para ser alcançado. Por um
“descuido” enquanto treinava,
ele acabou se envolvendo em
um acidente de trânsito, fratu-
rou o fêmur e precisou colocar
16 pinos no local. O veterano
se recupera da operação em
casa, onde por obrigação vê as

horas passarem ao invés de
correr contra elas. “Vontade de
correr eu tenho, mas agora não
tenho pressa para voltar”, diz
o experiente corredor, que para
aqueles que pensam em dar os
primeiros passos no esporte
ou que estão começando no
pedestrianismo, recomenda:
“Comecem andando, ‘trotando’
leve, façam um check up da
saúde, conversem com médi-
cos e professores de Educação
Física. Nunca comece por si só,
por conta própria. A atividade
é gratificante quando levada
a sério, pois quando termina-
mos uma prova ficamos em
estado de graça, é uma sen-
sação tão legal que nos leva
às nuvens, com a endorfina
que o organismo libera. Por
isso, nunca é tarde para co-
meçar, e sim cedo para parar.
Nunca pensem em começar
amanhã, quando se aposen-
tar ou quando a saúde pedir”,
recomenda Celso Scussiatto.

Números e provas
Mesmo com a impossibilidade de calcular a distân-
cia percorrida durante os treinamentos ao longo de

sua trajetória no pedestrianismo, o veterano corredor
de rua Celso Ângelo Scussiatto pode se orgulhar por
ter ultrapassado a barreira dos mil quilômetros em
competições disputas, tendo, inclusive, passado as
fronteiras do País. Apenas as participações em 34
maratonas (de 42,195 km) somam 1.434,63 quilô-
metros. Ele ainda participou de 26 meia-maratonas

(21.097,5 metros), além de ter perdido as contas de
quantas provas de 10 quilômetros participou. Dentre
as corridas que considera as mais relevantes, Celso
destaca a Maratona de Nova Iorque (EUA), na qual
cruzou a linha de chegada na 144ª posição geral

dentre os 39 mil participantes, e Maratona de Bue-
nos Aires (ARG).

Celso Scussiatto é

figura constante

há mais de 20 anos

nas ruas do Brasil

e do exterior
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BANCÁRIOS TÊM SEMIFINAL NESTE SÁBADO
Neste sábado, dois jogos vão marcar a semifinal do Campeonato Bancário de Futebol

Suíço, na Sede Recreativa do Sindicato dos Bancários de Cascavel e Região, com Banco do
Brasil x Santander, às 16h30, e Ki-Barato/Capital/Copisa e Sicredi, a partir das 17h30.
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Ginásio da Neva recebe
neste sábado, às 20h,
mais uma decisão por vaga

na final da Chave Ouro do Cam-
peonato Paranaense de Futsal.
Será o segundo jogo da semifi-
nal entre Cascavel e Marreco.
Nos últimos quatro anos o time
cascavelense saiu vitorioso na
fase semifinal e veio a obter o
título em duas oportunidades,
nos anos de 2011 e 2012.

Após o empate por 2 a 2,
no primeiro duelo desta fase
semifinal, realizado em Fran-
cisco Beltrão, o jogo deste sá-
bado poderá definir um fina-
lista em caso de vitória de

TAEKWONDO

AOPTKD
realiza torneio

no Eduardo
Luvison

CASCAVEL DE OURO

Recurso é
acatado e

Favarin e Weiss
recuperam

vitória
Em decisão tomada na

noite de quinta-feira, conse-
lheiros do ACC (Automóvel

Clube Cascavel) acataram o
recurso da dupla Edgar

Favarin/Valmor Emílio Weiss e
confirmaram a vitória dos
pilotos na 28ª edição da

Cascavel de Ouro, realizada
no último domingo, no Autó-

dromo Zilmar Beux.
No recurso, a dupla alegou

que não foi permitido comple-
tar os níveis de óleo e demais
fluidos do motor, o que, em
tese, deixaria o carro com o

peso dentro do exigido.
Favarin e Weiss cruzaram

a linha de chegada na primei-
ra posição, mas foram des-
classificadas pela Comissão
de Vistoria que constatou
peso do carro abaixo do

mínimo exigido pelo
regulamento.

Como cabe recurso junto
ao Tribunal da Federação

Paranaense de Automobilis-
mo a dupla Daniel Kaefer/
Leandro Zandoná já avisou
que vai recorrer da decisão
na próxima semana . “Esta-
mos indignados não só com
esta decisão, mas também
com diversos fatores que

ocorreram durante a Cascavel
de Ouro”, afirma
Daniel Kaefer.

qualquer equipe. Um novo
empate acarreta um terceiro
jogo, na quarta-feira, também
no Ginásio da Neva.

O técnico do Cascavel Fut-
sal, Nei Victor, habituado a de-
cisões, ressalta a importância
do duelo deste sábado. “Para
mim é como se fosse a primei-
ra semifinal. Vivo intensamen-
te cada decisão e não será di-
ferente neste sábado. Traba-
lhamos para fazer um grande
jogo. Não podemos ser ansio-
sos e temos de manter a de-
terminação, afinal o Marreco é
uma equipe muito forte e bem
orientada”.

Sobre a expectativa de pre-
sença de público, Nei afirma
que o apoio do torcedor é de
grande importância. “No Giná-
sio da Neva, uma relação mui-
to boa com o torcedor. Ver o ‘Cal-
deirão’ lotado é uma emoção
muito grande e queremos viver
essa emoção neste sábado”.

Os ingressos para a parti-
da estão à venda no Muffatão
da Neva, do West Side e do
Cancelli, a R$ 20 (inteira) e R$
10 (meia-entrada).Xadrez

O Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto recebe neste

sábado, a partir das 13h30,
a sexta e última etapa da 5ª

edição do Circuito Regional de
Xadrez Escolar. A competição
envolve cerca de 150 atletas

de Cascavel, Toledo,
Cafelândia, Lindoeste, Boa

Vista da Aparecida e Corbélia.
Aproximadamente 30

atletas do Clube de Xadrez de
Cascavel integram as

disputas. Os enxadristas
representam a Escola

Municipal Ana Neri, Colégio
Estadual Jardim Santa

Felicidade, Colégio Expressão,
Escola Passo Certo Growing e

Colégio Itecne.
Os duelos nos tabuleiros
que envolvem desde a

categoria Sub-8 até a Adulto.
Cascavel disputa o título em

diversas categorias.
O Circuito Regional de

Xadrez Escolar objetiva a
revelação de atletas além de

formação de seleções
municipais.

CHAVE OURO   CASCAVEL FUTSAL PODE OBTER NESTE SÁBADO A QUINTA CLASSIFICAÇÃO SEGUIDA À FINAL

O tempo promete colabo-
rar neste domingo para a re-
alização da 1ª Travessia a
Nado do Lago Municipal. O
evento que integra as come-
morações de aniversário de
30 anos do cartão-postal de
Cascavel objetiva incentivar a

30 ANOS DO LAGO

1ª Travessia a Nado é neste domingo
prática esportiva em contato
com o meio ambiente.

Os atletas inscritos devem
comparecer às 7h30 no local
para a concentração e marca-
ção. A largada da prova com
percurso de 750m será às 9h,
enquanto a prova de 1.500m

terá largada às 9h15.
A promoção é da Prefeitura

de Cascavel, por meio das se-
cretarias de Meio Ambiente e
Esporte e Lazer, com parceria do
Sesi. A competição é regulamen-
tada pela Fdap (Federação de
Desportos Aquáticos do Paraná).

O

“A TORCIDA É
FUNDAMENTAL PARA

EMPURRAR O TIME PARA
MAIS UMA FINAL.

PRECISAMOS DO APOIO DE
TODOS PARA OBTER A

CLASSIFICAÇÃO”, COMENTA
O TÉCNICO NEI VICTOR

Com a finalidade de reunir
integrantes de 16 projetos e

academias de Cascavel e
Palotina, além de atletas

convidados de Foz do Iguaçu,
a AOPTKD (Associação Oeste
Paranaense de Taekwondo)
realiza neste fim de semana
a 2ª etapa do Circuito AOP-
TKD, no Ginásio Eduardo

Luvison, localizado no Com-
plexo Esportivo Ciro Nardi.

A competição que deve
reunir cerca de 250 atletas
associados, terá início neste

sábado, às 14h, com a
abertura oficial do evento e

segue com disputas de
poomsae (luta imaginária) e
luta-sombra, esta, destinada
a atletas de até nove anos de

idade. A programação terá
continuidade no domingo, das

9h às 17h, com as lutas.
“Aproveitaremos o evento

para realizar uma confraterni-
zação de fim de ano com os

membros da associação.
Agradecemos a colaboração,
ao longo do ano, da Secreta-
ria Municipal de Educação e

do Hospital de Olhos de
Cascavel”, afirma o técnico

da AOPTKD, Mestre
 Ricardo Zimmer

Para repetir o feito

MATEUS BARBIERI

Confronto entre Cascavel e Marreco, às 20h deste sábado, no Ginásio da Neva, vale vaga na decisão do Estadual

Para repetir o feito
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TIME PG J V E D GP GC SG
1º Joinville 69 36 21 6 9 53 31 22
2º Ponte Preta 68 36 19 11 6 60 36 24
3º Vasco 62 36 16 14 6 49 34 15
4º Boa Esporte 56 36 17 5 14 48 45 3
5º Atlético-GO 56 36 16 8 12 50 45 5
6º Avaí 56 36 16 8 12 45 40 5
7º América-MG 55 36 18 7 11 54 39 15
8º Ceará 54 36 15 9 12 56 51 5
9º Sampaio Corrêa 53 36 13 14 9 53 40 13
10º Santa Cruz 52 36 13 13 10 48 35 13
11º Náutico 49 36 14 7 15 39 45 -6
12º Paraná Clube 47 36 12 11 13 40 41 -1
13º Luverdense 46 36 14 4 18 38 45 -7
14º ABC 45 36 13 6 17 29 35 -6
15º Oeste 45 36 11 12 13 38 47 -9
16º Bragantino 42 36 12 6 18 42 54 -12
17º América-RN 40 36 11 7 18 42 49 -7
18º Icasa 39 36 10 9 17 30 40 -10
19º Vila Nova 29 36 9 2 25 29 63 -34
20º Portuguesa 25 36 4 13 19 26 54 -28

37ª RODADA
SEXTA-FEIRA

América-RN x Náutico
Bragantino x Paraná

Vila Nova x ABC
SÁBADO
16h20 Ponte Preta x América-MG
16h20 Vasco x Icasa
16h20 Joinville x Luverdense
16h20 Boa Esporte x Oeste
17h20 Santa Cruz x Avaí
21h Sampaio Corrêa x Atlético-GO
21h Ceará x Portuguesa

SÉRIE B

TIME PG J V E D GP GC SG
1º Cruzeiro 73 35 22 7 6 62 35 27
2º São Paulo 66 35 19 9 7 57 38 19
3º Corinthians 63 35 17 12 6 44 25 19
4º Atlético-MG 61 35 17 10 8 49 34 15
5º Internacional 60 35 18 6 11 46 38 8
6º Grêmio 60 35 17 9 9 35 21 14
7º Fluminense 57 35 16 9 10 53 36 17
8º Santos 47 35 13 8 14 39 33 6
9º Atlético-PR 47 35 13 8 14 39 40 -1
10º Flamengo 47 35 13 8 14 40 45 -5
11º Sport 47 35 13 8 14 31 42 -11
12º Goiás 44 35 12 8 15 33 35 -2
13º Figueirense 43 35 12 7 16 33 44 -11
14º Palmeiras 39 35 11 6 18 32 53 -21
15º Chapecoense 39 35 10 9 16 34 39 -5
16º Vitória 38 35 10 8 17 37 47 -10
17º Coritiba 38 35 9 11 15 34 42 -8
18º Bahia 34 35 8 10 17 27 38 -11
19º Botafogo 33 35 9 6 20 31 44 -13
20º Criciúma 30 35 7 9 19 24 51 -27

36ª RODADA
SÁBADO
19h30 Internacional x Atlético-MG
21h Bahia x Atlético-PR
DOMINGO
17h Flamengo x Criciúma
17h Sport x Fluminense
17h Santos x São Paulo
17h Cruzeiro x Goiás
17h Figueirense x Vitória
19h30 Corinthians x Grêmio
19h30 Coritiba x Palmeiras
19h30 Chapecoense x Botafogo

SÉRIE A

pós a vitória de virada por
2 a 1 sobre o Grêmio, na
Arena, o Cruzeiro está

muito próximo de confirmar o
bicampeonato nacional neste
domingo, às 17h, contra o
Goiás, no Mineirão. O time ce-
leste não precisa nem ga-
nhar, desde que o São Paulo
não vença o Santos no clás-
sico. O técnico Marcelo Olivei-
ra pediu equilíbrio neste mo-
mento de decisão.

Uma goleada acachapante

O Inter tem uma decisão
neste sábado, às 19h30, no
Beira-Rio, em Porto Alegre. O
confronto direto com o Atléti-
co-MG pode aproximar o time
de Abel Braga da vaga à Copa
Libertadores ou complicar o
caminho colorado na briga. O
adversário possui 61 pontos
na quarta posição enquanto

Após desfalcar o Flamengo contra
Coritiba e Atlético-MG, por servir à
seleção paraguaia, o volante Cáce-

res (foto) retorna ao rubro-negro
carioca e pode entrar em campo

diante do Criciúma, neste domingo,
no Maranhão, às 17h.

Vale destacar que Vanderlei Lu-
xemburgo afirmou, após o jogo do

último fim de semana, diante do
Coritiba, que usaria as últimas

partidas de 2014 para testar experi-
ências com vistas a um melhor

esquema do Flamengo em 2015. Por
conta disso, pode ser que Cáceres

fique entre os reservas em algumas
oportunidades para que o treinador

faça os testes.

Com o título do Campeona-
to Brasileiro praticamente defi-
nido e com atenções voltadas
à Copa Sul-Americana o São
Paulo enfrenta o Santos na
Arena Pantanal, neste domin-
go, às 17h. O time da Vila Bel-
miro também não possui mui-
tas pretensões no torneio
que chega à reta final.

Depois da derrota para o
Atlético Nacional, em Medellín,

Palmeiras
O Palmeiras embarcou

para Curitiba, onde
enfrenta o Coritiba, às
19h30, no domingo. O
meia Valdivia não viajou
com a delegação, mas
ainda tem chance de
jogar. O chileno tem um
edema na coxa esquerda
e ficou em São Paulo
fazendo tratamento e será
reavaliado neste sábado
para saber se tem
condições de jogar. A
novidade é o retorno do
zagueiro Lúcio, que estava
com uma tendinite no
joelho e deverá voltar a
ser titular na vaga de
Tobio, que sentiu uma
lesão na coxa direita no
jogo de quarta-feira e
também foi vetado. O
atacante Cristaldo volta de
suspensão e também
pode virar opção.

o time gaúcho aparece logo
atrás com 60 pontos na ta-
bela de classificação do Cam-
peonato Brasileiro.

Abel Braga sabe que en-
frentará um rival jovem e ve-
loz. Por isso, fez o último trei-
no antes da partida com al-
gumas atenções especiais.
Quase metade do treinamen-

CONTRA O GALO

Por Libertadores, Colorado tem confronto direto
to foi de bola parada. Alex,
totalmente recuperado da
entorse no pé direito, partici-
pou normalmente e deve
compor a linha de três mei-
as, com D’Alessandro e Jor-
ge Henrique. Fabrício retorna
ao time, depois de cumprir
suspensão no empate em 1
a 1 com o São Paulo, no Mo-

rumbi. Moura entra no lugar
de Nilmar, que segue no de-
partamento médico com le-
são muscular na coxa direita.

O provável time que deve
enfrentar o Atlético-MG: Alis-
son; Wellington Silva, Ernando,
Alan Costa e Fabrício; Willians,
Aránguiz, D’Alessandro, Alex e
Jorge Henrique; Rafael Moura.

BRASILEIRÃO  CRUZEIRO USA O FLUMINENSE COMO EXEMPLO PARA SER CAMPEÃO NESTE DOMINGO

Pelo título, sem sustos
foi utilizada pelo comandante
dos mineiros para pedir aten-
ção contra o time goiano. O 4
a 1 da Chapecoense sobre o
Fluminense, na quinta-feira, no
Maracanã, é uma espécie de
exemplo para que o Cruzeiro
se lembre de que não terá vida
fácil e não pode relaxar.

“Profissionalmente precisa-
mos estar equilibrados. Vem
uma onda externa de que é
algo fácil. Estamos muito pró-
ximos de uma conquista impor-
tante. O Goiás é uma equipe
que merece respeito. Vamos
fortes para comemorar no Mi-

neirão”, disse Marcelo Oliveira.
CHANCES DE TÍTULO
Sem depender do São Pau-

lo, o Cruzeiro só precisa ven-
cer o Goiás. Se empatar, a equi-
pe mineira terá que torcer para
o tricolor paulista não derrotar

o Santos, seu adversário de
domingo, no mesmo horário.
Se o Cruzeiro perder para o
Goiás, o clube mineiro também
poderá ser campeão. Para isto,
terá que torcer para o Santos
ganhar do São Paulo ou o clás-
sico terminar empatado.

NA ARENA PANTANAL

São Paulo e Santos fazem clássico em Cuiabá

ATLÉTICO-PR
Nono colocado do Brasileirão com 47 pontos, o

Atlético-PR visita o Bahia, 18º colocado, neste sábado, às
21h, na Arena Fonte Nova. O Furacão não poderá contar

com o lateral-direito Sueliton, que recebeu o terceiro
cartão amarelo. Com dores musculares, o volante Deivid e

o atacante Cléo serão poupados.

EM ITAQUERA

Corinthians
e Grêmio

medem forças
Corinthians e Grêmio se

enfrentam neste domingo,
às 19h30, em Itaquera.
Um duelo que, para o
Alvinegro, valerá muito

mais do que os três pontos
que deixariam a vaga na

Libertadores mais perto de
se alcançado, já que
gaúchos são rivais
diretos na tabela.
No Grêmio, o técnico

Luiz Felipe Scolari terá dois
desfalques certos para o
jogo, e ainda pode ficar

sem o seu capitão. Pará e
Pedro Geromel levaram o
terceiro cartão amarelo na
derrota para o Cruzeiro na
quinta-feira e estão fora do
confronto com os paulistas.

A vaga na lateral direita
deve ficar com Matías
Rodriguez, enquanto

Bressan deve assumir a
posição na zaga ao lado de

Rhodolfo.
No Corinthians, Mano

Menezes tem a perspectiva
de ter a equipe praticamen-

te ideal para as últimas
rodadas. Dos seis ausen-
tes diante do Goiás na
quarta-feira, ao menos

quatro – Petros, Guerrero,
Romero e Lodeiro – retor-
nam. Anderson Martins

também é presença quase
certa diante do Grêmio. A

maior dúvida é Fábio
Santos, com problema no

joelho esquerdo e que
pode perder até o restante

da temporada.

Muricy disse que muitos joga-
dores não estavam conseguin-
do nem sequer pensar direito
por conta do desgaste físico. A
tendência é que ele escale um
time misto entre reservas e ti-
tulares mais descansados no
clássico deste domingo.

No Santos, o técnico Ender-
son Moreira cita que pretende
utilizar a reta final do Campeo-
nato Brasileiro para testar alguns

jogadores visando o planejamen-
to para a próxima temporada.
No entanto, o treinador sonha
em contar com força máxima
para enfrentar o São Paulo.

Caso Geuvânio retorne di-
ante do rival, o atacante Lean-
dro Damião corre o risco de
voltar para o banco de reser-
vas. O treinador também pode
barrar o meia Souza e voltar a
atuar com três atacantes.
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30oC 27oC21oC 31oC27oC

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

20oC 18oC

FOZ DO IGUAÇU

20oC

LONDRINA

31oC20oC 29oC21oC

CURITIBA

26oC18oC 24oC17oC
Céu com
muitas
nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

NOVA
22/11 - 10h32

CRESCENTE
29/11 - 08h06

MINGUANTE
14/12 - 10h50

Parcialmente
nublado com
chuva

Sol

CHEIA
06/12 -10h26

SÁBADO DOMINGO SÁBADO DOMINGO SÁBADO DOMINGO SÁBADO DOMINGO

Nubladocom
pancadas de
chuva

rotagonista do duelo que
decidirá o título da tem-
porada 2014 da Fórmula

1, a Mercedes foi o destaque
nos treinos livres para o Gran-
de Prêmio de Abu Dhabi, que
terá o classificatório às
11h40 (de Brasília) deste sá-
bado e a largada às 11h (de
Brasília) de domingo, no Circui-
to de Yas Marina.

Nos treinos livres, Lewis
Hamilton terminou com a primei-
ra posição nas duas sessões,
seguido por seu companheiro
de equipe, o alemão Nico Ros-
berg. Os dois, inclusive, mono-
polizam a disputa pelo título na
última etapa da temporada.

Os dois carros colocaram
grande vantagem sobre os ad-
versários na primeira sessão, a
ponto de nenhum outro carro
conseguir andar na casa de
1min44s. Fernando Alonso (Fer-
rari) foi terceiro com
1min45s184, à frente de Sebas-
tian Vettel (Red Bull) com
1min45s334, e Daniel Ricciar-
do (Red Bull) com 1min45s361.

Nesta sessão, a Williams
teve desempenho discreto, e

FÓRMULA 1   CAMPEÃO DE 2014 SERÁ DEFINIDO NESTE DOMINGO, EM ABU DHABI

A corrida do tudo ou nada
chegou a registrar perda de
peças da carenagem do carro
em plena pista. O finlandês
Valtteri Bottas foi apenas o
oitavo, enquanto o brasileiro
Felipe Massa foi o 13º.

O predomínio da Mercedes
se manteve na segunda sessão,
e mais uma vez com Hamilton à
frente, seguido por Rosberg.

A diferença para a concorrên-
cia, no entanto, diminuiu no se-
gundo treino livre. Desta vez, o
dinamarquês Kevin Magnussen
(McLaren) marcou o terceiro tem-
po, em sua melhor volta. Sebas-
tian Vettel (Red Bull) foi o quarto.

A Williams foi mais compe-
titiva desta vez e registrou vol-
tas na casa de 1min43s. Valt-
teri Bottas foi o quinto, com
1min43s070, enquanto Felipe
Massa foi o décimo ao marcar
1min43s558;

O espanhol Fernando Alon-
so, que se despede da Ferrari
em Abu Dhabi, encerrou sua
sexta-feira de maneira ruim.
Terceiro do primeiro treino, ele
abandonou o segundo sem
registrar voltas lançadas, víti-
ma de um problema de motor.

O brasileiro Vitor Belfort
vive com uma sombra do do-
ping, mas passou pelo primei-
ro teste surpresa realizado
pela Comissão Atlética de Ne-
vada para seu combate contra
Chris Weidman. O resultado foi
noticiado pela ESPN, e não
trouxe problemas para o cari-
oca de 37 anos, que agora luta
sem o TRT (Tratamento de Re-
posição de Testosterona).

Belfort foi submetido a tes-
tes de sangue e urina, e nada
veio alterado, incluindo o nível
de testosterona, que já foi en-
contrado fora do normal no
começo do ano, à época da
proibição do TRT.

Bob Bennett, diretor execu-
tivo da comissão, afirmou à
ESPN dos EUA que Belfort tes-
tou negativo para substâncias
proibidas e os limites hormo-

COSTA RICA

Gareca é cotado
para o time

sensação da Copa
O técnico argentino Ricardo

Gareca pode assumir o
comando da seleção da

Costa Rica. De acordo com o
site costarriquenho “Al Día”,
o ex-comandante do Palmei-

ras “é a primeira opção”
dos dirigentes locais para

assumir o posto, que foi de
Jorge Luís Pinto entre 2011
e 2014, e ocupado interina-
mente por Paulo Wanchope

após a Copa do Mundo.
O nome de Gareca assumiu
a primeira posição da lista

de prioridades após a recusa
de nomes como Edgargo
Bauza (campeão da Copa

Libertadores da América de
2014 com o San Lorenzo) e
Juan Carlos Osorio (tricam-

peão colombiano pelo
Nacional de Medellín). O

técnico argentino, atualmen-
te sem clube, estaria em

negociações com a Fedefut-
bol (Federação Costarrique-
nha de Futebol). Segundo a
imprensa local, Wanchope

seria seu auxiliar técnico na
equipe, embora o treinador
deverá exigir “pessoas de
confiança” na comissão
técnica. “Gareca é uma

alternativa. Conversei com
ele, como também o fiz com
outros técnicos. Estamos em

negociação”, admitiu o
presidente da Fedefutbol,

Eduardo Li Sanchez.

nais exigidos se mostraram
dentro da normalidade. O UFC
está bancando os custos des-
tes exames, segundo ele.

Vitor Belfort deveria enfren-
tar Vitor Belfort em maio, mas
o banimento do TRT o tirou do
card, para ele se readaptar à
nova realidade imposta pela

comissão de Nevada.
O antidoping realizado em

1º de novembro veio logo após
uma cobrança de Weidman,
que exigiu mais rigor com o
brasileiro. O norte-americano
segue falando alto sobre o
tema, e já chamou o carioca
de “trapaceiro dopado”. “Esse

é o cara que quero lutar, esta-
mos tentando há quase um
ano Eu vou ficar enojado se
alguma coisa acontecer e
essa luta não rolar”.

O combate entre o campeão
Weidman e o desafiante Belfort
está marcado para 28 de feve-
reiro, em Los Angeles (EUA).

P

PELO CINTURÃO

Vitor Belfort passa por
exame antidoping surpresa

Chris Weidman e Vitor Belfort se encaram em evento do UFC

UFC

O retorno
O meia Bastian

Schweinsteiger foi
relacionado pela primeira vez
pelo técnico Pep Guardiola,
desde o fim da Copa do
Mundo, para uma partida do
Campeonato Alemão. O
jogador está na lista de
atletas do Bayern de
Munique que enfrentará o
Hoffheim, neste sábado,
após se recuperar de uma
lesão no joelho. O capitão a
seleção alemã não joga uma
partida oficial desde a
decisão contra a Argentina no
Maracanã, em julho. “Bastian
foi incluído na equipe, e essa
é uma boa notícia”,
comemorou Guardiola.
Entretanto, o técnico não
confirmou se ele será titular.
“Não sei se ele vai jogar
desde o início”, disse.
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