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SELEÇÃO JE QUEM SÃO OS MELHORES JOGADORES DOS TIMES DE CURITIBA NO CAMPEONATO PARANAENSE. ESPORTES, A8
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VANDERLEI
Goleiro
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RHODOLFO
Zagueiro
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ANTÔNIO
CARLOS
Zagueiro

5

CHICO
Zagueiro

2

MURILO
Ala-direito

7

VALENCIA
Volante

8

LEANDRO
DONIZETE
Volante/Meia
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BRUNINHO
Meia

6

CARLINHOS
PARAÍBA
Ala-esquerdo

ii

MARCELINHO
PARAÍBA
Atacante

9

RAFAEL
MOURA
Atacante

MUNICÍPIOS DO PARANÁ SOMAM
R$ 63 MILHÕES COM PERDAS DO FPM
Queda do Fundo de Participação dos Municípios nos primeiros quatro meses do ano obriga prefeituras a cortar gastos e impede obras. Política, a3
Jonas Oliveira

ESTRADAS

ASSEMBLEIA
VOTA HOJE
REAJUSTE PARA
OS SERVIDORES
ESTADUAIS. a4

22

Jonas Oliveira

mor
morttes
foi o saldo do feriado
do Dia do Trabalhador
nas rodovias federais e
estaduais que cortam
o Paraná. Segundo
balanços das polícias
rodoviárias federal
e estadual, foram
registrados
350 acidentes, que
terminaram ainda
com 277 pessoas
feridas. Nos quatro
dias de operação, a
PRF aplicou ainda
2.539 testes de
embriaguez. Em
37 casos, os testes
apontaram que os
motoristas haviam
bebido antes de
dirigir. Destes, 25
acabaram presos.

PP E PSDB
SE ESTRANHAM AO
DISCUTIR ALIANÇAS
PARA 2010
Política, a4

FAXINEIRO,
A PROFISSÃO
QUE MAIS GEROU
EMPREGOS EM 2009
Trabalho, b4

SETOR REIVINDICA, E PEÇAS DE MOTOS E
BICICLETAS PODEM FICAR MAIS BARATAS. a5

Cidades, b1

Jonas Oliveira

HOSPITAL FAZ
ALERTA SOBRE
CRIANÇAS
INTOXICADAS
COM REMÉDIOS

O que diferencia
o meu livro é o
ponto de vista das
coisas. Como
estrangeiro quero
chamar a atenção
para as condições
dos presidiários
brasileiros, que
são desumanas, e
o Brasil não
merece isso

Em 2008, 113 crianças foram
internadas no Hospital Pequeno
Príncipe com quadro de
intoxicação por medicamentos.
Hoje, no Dia Nacional do Uso
Racional de Medicamentos, o
hospital faz um alerta à
comunidade. Dados do Sistema
Nacional de Informações
Tóxico-Farmacológicas (Sinitox)
apontam que crianças menores de
cinco anos representam cerca de
35% dos casos de intoxicação por
medicamentos no país.

CELAS MODULARES DEVEM
COMEÇAR A RECEBER PRESOS
A PARTIR DE SEXTA-FEIRA. b2

Cidades, b1
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panorama no Estado e a ações
de vigilância que a Secretaria
da Saúde vem desenvolvendo.
A Sesa descarta novos casos,
mas ainda tem um suspeito e
monitora outro. Ontem, os

Fechou ontem
em +6,59%,
50.404 pontos,
com volume de negócios
de R$ 7,220 bilhões.

funcionários dos Portos de
Paranaguá e Antonina
conheceram as medidas
tomadas pela Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). E o governo

federal vai editar uma medida
provisória liberando
R$ 141 milhões para ações
de prevenção e combate à
doença no Brasil.

POUPANÇA
CÂMBIO
TERÇA-FEIRA
0,5000% DÓLAR COMERCIAL
OURO
GRAMA

R$ 62,00

Espaço 2, c1

DÓLAR PARALELO
DÓLAR TURISMO
EURO TURISMO

Cidades, b1

COMPRA
R$ 2,124
R$ 2,210
R$ 2,067
R$ 2,827

VENDA
R$ 2,126
R$ 2,340
R$ 2,237
R$ 2,953

NESTA
EDIÇÃO

TEMPO

Cidades, b2

A Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) reuniu-se ontem
com os membros da
Comissão Permanente para o
Enfrentamento da Gripe Suína,
com o objetivo de mostrar o

DINHEIRO

Laboratório de refino
é achado e polícia
apreende R$ 700 mil
em coca e maconha

PARANÁ E BRASIL TRAÇAM PLANOS
PARA COMBATER A GRIPE SUÍNA

IBOVESPA

COCAÍNA
NO PAROLIN

do escritor alemão
Rodger Klingler, autor de
Memórias do Submundo
– Um Alemão Desce ao
Inferno no Rio de Janeiro,
sobre como é viver em um
presídio brasileiro.
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ALVARO DIAS

PARABÓLICA

Jingle, discurso e fogos
Os últimos deslocamentos e aparições públicas do presidente Lula foram cuidadosamente preparados num clima de
campanha política. Sem
qualquer pudor ético ou legal, o presidente da República antecipou a campanha eleitoral. O aparato
oficial está mobilizado a
serviço dessa deliberada
estratégia.
Pouco importa se há
obra a ser inaugurada. As
faixas descerradas celebram a presença do 1º
mandatário e sua numerosa comitiva. O mote do
discurso é de cunho eleitoreiro, sem qualquer compromisso com a gestão administrativa responsável.
Os atos oficiais de governo são confundidos com
campanha eleitoral antecipada.
Os desdobramentos da
crise econômica internacional no plano interno não
são capazes de sensibilizar
o alto comando da nação.
As prioridades e ações são
elencadas sob uma ótica de
palanque. Diante de qualquer disfunção gerencial
ou ameaça de qualquer
natureza, um infindável
arsenal de disfarces é acionado para transferir responsabilidades ou nominar
outros culpados.
A gravidade de qualquer cenário é imediatamente “desconstruída” e,
como num passe de mágica, o país é blindado de
eventuais infortúnios. Foi
assim nas marolas da crise
econômica mundial e se
repete nas declarações sobre o surto da gripe suína.
A palavra de ordem é
transmitir à população que
o governo que aí está é

capaz de driblar toda e
qualquer adversidade. Ao
primeiro sinal de alerta ou
perigo muda-se o discurso
e o figurino, e as contradições se sucedem como se
fosse possível escamotear
a verdade por tempo ilimitado.
Um projeto de poder
foi delineado e sofreu interrupção com a saída das
principais figuras do 1º es-

A pergunta que
fazemos é: haveria
ligação entre os
périplos
presidenciais
revestidos de
caráter eleitoral
e o vertiginoso
aumento
de gastos com
os cartões
corporativos?
calão na esteira dos escândalos do mensal„o. Os passos seguintes, redimensionados, desembocam na
campanha presidencial
fora do calendário, capitaneada pelo presidente Lula
e um coro de ministros. O
objetivo escancarado é eleger seu sucessor a qualquer
preço.
Nas andanças recentes
do presidente Lula pela
capital do Amazonas, os
alto-falantes do Terminal
Hidroviário São Raimundo, ao invés de anunciarem
o horário das embarcações,
ecoaram estribilho do jingle de campanha do petista, de 2002.
Ninguém pode defender o isolamento do chefe
do Executivo nem vetar

sua presença em solenidades no imenso território
nacional. É lícito e desejável que o presidente da República prestigie e se faça
presente em eventos aqui
e lá fora. O que não pode
ser sacramentado é a postura de caravanas políticas
das viagens presidenciais.
O custo dos deslocamentos de um chefe de
Estado é alto. Um destacamento precursor mobiliza
inúmeros funcionários de
Estado. É inadmissível canalizar todos esses instrumentos em prol de uma
candidatura.
A pergunta que fazemos: haveria ligação entre
os périplos presidenciais
revestidos de caráter eleitoral e o vertiginoso aumento de gastos com os
cartões corporativos?
Passando em revista aos
referidos gastos constatamos que, no primeiro trimestre de 2009, os saques
do governo feitos em dinheiro com cartão corporativo aumentaram 100% em
relação a 2008, passando
de R$ 2.195.939,00 para
R$ 4.407.625,00. O cálculo total de gastos governamentais com cartão no trimestre registrou aumento
de 142% e chegou a R$
11.898.160,00, contra R$
4.910.363,00 no mesmo
período do ano passado.
Essa escalada de gastos
sob o manto do sigilo em
nome da segurança nacional transforma o cartão corporativo em mais uma caixa-preta. A atmosfera de
campanha eleitoral fora de
época não condiz com o
momento que atravessamos.
Senador Alvaro Dias – 1º vice- líder do
PSDB

BRUNO PERON LOUREIRO

Brasil encarcerado
O tema do complexo
carcerário no Brasil é difícil de abordar em poucos
parágrafos, exige um diálogo mais amplo e provoca coceira quando o tentamos fazer. É uma espiral
que não se tem dirigido a
escopo algum.
O anúncio da construção de novos presídios é
um indicador de que o setor está ruim: superlotação
nas celas, alto índice de
SIDA entre os detentos e o
aumento dos delinquentes
que quase já não têm onde
hospedar-se às custas do
governo. A população carcerária no país é estimada
em 420 mil. É uma cidade
de porte médio. Só não entram mais pessoas no porão do abandono porque
não tem lugar. A impressão
que tenho é de que o Brasil está encarcerado; ou em
processo de encarceramento.
Antes de que se discuta exaustivamente e se responda a pergunta de como
evitar a chegada do condenado à cadeia e a reincidência no crime, o governo
federal anunciou, em novembro de 2008, a construção de sete presídios
para jovens em vários estados. São eles os que menos esperaríamos que estivessem na cadeia. São também eles a quem o governo tem proposto construir
formas institucionais de exclusão social, já que os de
18 a 24 anos compõem um
quarto da população que
respira atrás das grades.
Por que não propor penas alternativas? Se os delinquentes tiraram algo da

sociedade, que reponham
através de trabalhos e outras formas de reinserção
solidária. Enquanto o governo gasta crescentemente com presidiários, certifica sua incompetência para

É necessário maior
entendimento dos
responsáveis pela
segurança pública
a ponto de
articular medidas
junto com outras
instituições que
discutam a
educação, o
emprego e a
cidadania. O foco
está nos jovens,
que poderão ver a
luz ou a escuridão
de acordo com a
luneta que se lhes
provê.

dar-lhes educação e emprego. Além disso, a morosidade dos julgamentos permite que 40% dos presos
sejam provisórios, quer dizer, muitos deles um dia saberão que são inocentes depois de comer o pão que o
diabo amassou.
A última polêmica é o
efeito anti-carcerário manifestado pelas populações
de algumas cidades do estado de São Paulo que souberam do anúncio da construção de 49 presídios em
vários destes perímetros urbanos. Fizeram abaixo-assinados e convocaram-se

representantes políticos locais para discutir o tema.
Será que ainda dá tempo de
voltar atrás? O governo estadual não parece oferecer
alternativas. Tem que construí-los. Aí começam os
consolos por políticos locais às populações de cidades redimidas e o ruído das
crucificadas.
Entendo a resistência
civil de municípios a receber presídios como, por um
lado, o receio injustificado
de que aumente a violência
na região e, por outro, o
selo que atesta que a política de segurança pública do
estado de São Paulo e do
país é uma tragédia. O risco de fuga de presidiários
amedronta a população local, além da sensação de
proximidade aos atores da
violência. O desajuste é
que não temos visto melhora em nenhuma das instâncias: redução da demanda
de espaço em presídios e
reinserção social de ex-detentos sem que reincidam
no crime.
Dentro dos cárceres,
entra de tudo: celulares,
drogas, dinheiro, informação sigilosa. Em menor
medida chega educação,
trabalho e oportunidade. É
necessário maior entendimento dos responsáveis
pela segurança pública a
ponto de articular medidas
junto com outras instituições que discutam a educação, o emprego e a cidadania. O foco está nos jovens,
que poderão ver a luz ou a
escuridão de acordo com a
luneta que se lhes provê.
Bruno Peron Loureiro é bacharel
em Relações Internacionais.

Josianne Ritz*

Sondagem
O líder do PMDB na
Assembleia Legislativa, deputado Waldyr Pugliesi, está
sendo sondado por colegas
para assumir a chefia da
Casa Civil do governo Requião. O próprio Pugliesi,
porém, não demonstra muito entusiasmo com a ideia
de ocupar o cargo que hoje
é de Rafael Iatauro. Resta
saber o que pensa o governador Requião.

Comunistas
Para alavancar sua candidatura à sucessão do chefe Roberto Requião, o vice
Orlando Pessuti (PMDB) se
reuniu com partidos pequenos neste final de semana,
num café preparado pela sua
esposa. A direção do
PCdoB compareceu em
peso.

TVs laranjas
A Assembleia aprovou ontem uma série de pedidos de informação da bancada de oposição. Um deles cobra cópia contrato firmado entre a Secretaria
de Estado da Educação com a empresa Cequipel na
compra dos 22 mil televisores laranjas. Outro pede
detalhes à Secretaria dos Transportes e à direção do
Porto de Paranaguá, sobre a venda do Terminal da
Ponta do Félix.

Cohapar
A oposição pediu ainda informações ao presidente da Cohapar, Rafael Greca, requisitando o valor dos
repasses feitos pelo Sistema de Financiamento Imobiliário e também do Sistema Financeiro de Habitação
para a empresa estatal desde janeiro de 2003. A ideia é
esclarecer as denúncias de que a gestão anterior —
comandada pelo atual líder do governo, Luiz Cláudio
Romanelli (PMDB) — teria antecipado receita e gerado problema de caixa na companhia.
Reprodução

Picler, lá
Wilson Picler (PDT)
enfim realiza seu sonho.
Ontem, ele assumiu a vaga
deixada por Barbosa Neto
(PDT) na Câmara dos Deputados, em Brasília. Como
Barbosa assumiu a Prefeitura de Londrina, o primeiro suplente pegou a cadeira. O novo deputado federal obteve 36.082 votos nas
eleições de 2006, na sua
primeira experiência eleitoral. Em 2008, chegou a ter
seu nome indicado pelo
PDT para disputar a Prefeitura de Curitiba, mas abriu
mão da candidatura em função da aliança com o prefeito Beto Richa. Picler é
fundador e dono do Grupo
Educacional Uninter, um
dos maiores do ramo em
Curitiba.

Bispo

MODA? — Obrigados aos uso da máscara por causa
da gripe suína, chineses inventaram nova moda.

Proposta
aceita

LEI DAS COTAS

600

A proposta do prefeito
de São José dos Pinhais,
Ivan Rodrigues, aos servidores públicos municipais
foi aprovada durante Assembléia Geral do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de São José dos
Pinhais (Sinsep). A proposta prevê um abono
emergencial de R$ 300 a
ser pago em parcela única
no mês de maio, o aumento do vale refeição de R$
6,30 para R$ 11,00 e um
reajuste de 5,7 %.

empresas
paranaenses são
investigadas pelo
Ministério Público
do Trabalho (MPT)
por não cumprirem
a Lei da Cota de
Aprendizagem —
que obriga a
contratação de
aprendizes de 14 a
24 anos. Só em
Curitiba, são 200
investigações.

A Câmara de Vereadores de Cascavel deve discutir hoje projeto de resolução que concede o título de
cidadão honorário da cidade ao Bispo Fernando
Lugo, presidente do Paraguai. O projeto foi apresentado antes dos escândalos
que abalaram a credibilidade do presidente.

AGENDA

Motofrete

do Paraná indenizará hoje 45 presos políticos
Oquegoverno
ficaram detidos no Estado durante a ditadura militar,

Uma alteração que vai
possibilitar aperfeiçoamento na lei de 2006 que regulamenta a atividade de motofrete em Curitiba foi
aprovada pela Câmara Municipal ontem, em primeiro turno. A alteração foi
proposta pelos vereadores
Felipe Braga Côrtes
(PSDB) e Mario Celso Cunha (PSB), líder do governo, e abrange a regulamentação de mais dispositivos
de segurança no trânsito,
que incluirão padronização
e identificação de todo o serviço de transporte de pequenas cargas através de motocicletas, motonetas ou triciclos motorizados. Continua vedado o transporte remunerado de passageiros.

no período de setembro de 1961 a agosto de 1979.
Num total, são R$ 893 mil em cheques.
de diversas denominações religiosas vão se
 Lideranças
reunir hoje em Curitiba para discutir, entre outros
assuntos, o funcionamento dos templos. Os debates estão
marcados para o seminário “Templos religiosos: legislação, prevenção e segurança”.

EM ALTA

EM BAIXA

O prefeito Beto Richa
fará AUDIÊNCIA
PÚBLICA hoje, a partir
das 19 horas, com
moradores, lideranças
comunitárias e comerciantes do Cajuru. Será na
Capela Nossa Senhora de
Sion, Conjunto Mercúrio,
na rua Reverendo
Mariano Rodrigues.

O Senado vai conceder
aposentadoria ao exdiretor de Recursos
Humanos do SENADO
João Carlos Zoghbi. Ele
é investigado por uma
comissão de sindicância
da Casa que apura a
suspeita de que recebeu
propina para beneficiar
instituições bancárias.

* Com a colaboração dos editores do Jornal do Estado.
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POLÍTICA EM DEBATE
Abraão Benício

O entendimento
é a melhor saída
Se caminharem juntos, o prefeito de Curitiba, Beto Richa
(PSDB) e o senador Osmar Dias (PDT), são imbatíveis na disputa pelo governo do Estado nas eleições do próximo ano.
Mesmo a 18 meses da disputa, a cada nova pesquisa divulgada
a força do tucano e do pedetista fica mais evidente.
Na tarde de ontem, o deputado federal e pré-candidato
ao Senado, Ricardo Barros (PP), divulgou novos números
sobre a corrida pela sucessão de Roberto Requião (PMDB).
Pelas informações, o instituto Datavox Brasil ouviu 2,5 mil
eleitores no mês de abril em 109 municípios.
Pelos novos números, Richa tem 42%, Osmar 37%, Orlando Pessuti (PMDB) 6%, Paulo Bernardo (PT) 2% e Vitor
Hugo (PV) 1%. Ou seja, unidos, o tucano e o pedetista atingem quase 80% da preferência do eleitorado.
Se por um lado, a sondagem é animadora para os dois
principais postulantes a cadeira de Requião, por outro revela
que um combate direto pode ser de grande risco tanto para
Richa como para Osmar.
Recém reeleito para mais quatro anos à frente da Prefeitura, Richa, para disputar as eleições, tem que renunciar a
quase três anos de mandato, em abril de 2010.
A situação de Omar Dias também não é das mais confortáveis. Seu mandato de senador vence no próximo ano. Assim, se
optar pela disputa do governo do Estado e não tiver sucesso,
também fica sem mandato. Por outro lado, todos apostam que
se reelegeria para mais quatro anos no Congresso com folga.
Diante deste cenário, apesar da disposição de ambos em
assumir o Palácio das Araucárias, o entendimento ainda é o
caminho mais garantido para preservação dos respectivos
futuros políticos.

Até tu?
A vereadora de Curitiba,
Renata Bueno (PPS), acabou
sendo “pega pela língua”.
Depois de criticar colegas de
parlamento por supostamente privilegiarem a apresentação das preposições de nomes
de ruas, a vereadora teve projeto semelhante aprovado.

25 de março
A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara aprovou ontem preposição de
Renata Bueno para que uma
rua de Curitiba seja chamada
de 25 de março. A sugestão é
uma homenagem aos árabes
que mantém forte comércio
na avenida, com o mesmo
nome, na Capital paulista.

O mensaleiro
Processo do mensaleiro
José Borba será julgado na
sessão de hoje da 1ª Câmara
do Tribunal de Contas (TCE).
Desta vez, Borba já responde
como prefeito de Jandaia do
Sul, em processo de prestação
de contas de transferência. O
Ministério Público do TCE se
manifesta pela regularidade.

Manobra
Acusado de ser beneficiário de R$ 1,1 milhão das
contas do publicitário Marcos Valério no escândalo do
mensalão, Borba renunciou

ao mandato de deputado federal em 2005 para escapar
da cassação e não ficar inelegível por oito anos.

Defesa
Professor Galdino (sem
partido), entregou na tarde de
ontem ao Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/PR) a defesa
no processo no qual o seu expartido (PV) tenta reaver o
mandato na Câmara. No final de abril, o TRE já negou
pedido liminar do PV para
afastamento de Galdino.

Retaliação
Galdino foi expulso do
partido em março, sob a acusação de assédio sexual a
uma funcionária. O vereador
se defende argumentando
que a acusação não passa de
retaliação, já que teria demitido dois funcionários que
estavam empregados em seu
gabinete, mas atendiam aos
interesses do PV.

Carnaval de rua
O vereador Jair Cézar
(PSDB) esclarece que defende realização do carnaval de
rua de Curitiba na área situada entre a rodoferroviária e a
rua Pedro Araújo Franco e
entre a rua Conselheiro Laurindo e o Viaduto Capanema.
A coluna havia informado
que o local seria na Avenida
7 de Setembro.

FATOS OU BOATOS?
Alguns colegas de parlamento estão incomodados com
os discursos do deputado Antonio Belinati (PP) durante as
sessões da Assembleia. O representante da região de Londrina
tem ocupado seu tempo na tribuna com a leitura dos emails
que recebe da população.

FRASE DO DIA

Quero saber quem vai dar continuidade aos
nossos programas e manter a Copel, a
Sanepar e o Porto de Paranaguá públicos. A
sucessão me preocupa neste sentido. O
PMDB já tem seu candidato
e provavelmente será o meu vice Orlando
Pessuti. Provavelmente porque ainda
depende de ser ratificado na convenção.

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2009

MUNICÍPIOS DO PARANÁ
já perderam R$ 63 milhões
Queda do FPM obriga prefeituras a cortar gastos e impede retomada de serviços e obras
Divulgação

Antônio França

Em Fênix, prefeitura faz rodízio de pneus entre com caminhões e ônibus de transporte escolar

“Dossiê” será entregue a bancada
A Associação dos Municípios do Paraná vai fazer um
relatório - uma espécie de “dossiê da crise” - para ser entregue aos 30 deputados federais
e para os três senadores que
representam o Paraná no Congresso Nacional. No primeiro
quadrimestre de 2009, essa
queda nos 399 municípios paranaenses já representa 6,9% a
menos, em relação ao mesmo
período do ano passado. “Parece pouco, mas para municípios que dependem quase que
exclusivamente desse repasse,
é um buraco tremendo e leva
muitos municípios ao caos”,
afirma o presidente da AMP,
Moacyr Fadel Júnior, que também é prefeito de Castro.

Na comparação com igual
período, foram R$ 935,43 milhões em 2008, contra R$
862,02 milhões no primeiro
quadrimestre de 2009. O documento sobre a crise será entregue dia no próximo dia 18, às
9h, durante reunião de prefeitos com os representantes das 18
associações regionais de municípios do Paraná, no Plenarinho
da Assembléia Legislativa.
Da pauta de reivindicações
dos prefeito, uma das principais é a aprovação urgente, no
Congresso Nacional, da Medida Provisória já editada pelo
Poder Executivo que garante o
repasse de R$ 1 bilhão às prefeituras brasileiras. “Ainda não
há data para que a matéria seja

votada, embora a MP tenha
sido incluída em regime de urgência na pauta da Câmara Federal. Estamos pressionando os
deputados e senadores”, informou o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski,
que acompanha a tramitação da
MP, em Brasília.
Ziulkoski alerta que, se esta
média for mantida ao longo do
ano, o FPM das prefeituras brasileiras deverá ser R$ 11 bilhões menor que o programado originalmente no orçamento da União (R$ 57 bilhões) e
pior que projetado em março
pela CNM (R$ 49 bilhões),
com uma diferença de R$ 8
bilhões a menos.

CÂMARA MUNICIPAL

Galdino recorre para manter cargo

RÁPIDAS
Em requerimento aprovado na sessão de ontem da
Assembleia, a oposição requer da secretária de Educação,
Yvelise Arco-Verde, cópia do contrato firmado com a empresa
Cequipel na compra dos 22 mil televisores laranja.***Em
homenagem ao 22º título de campeão paranaense do Atlético,
os vereadores João Cláudio Derosso (PSDB), Juliano Borghetti
(PP), Mário Celso Cunha (PSB) e Julião da Caveira (PSC),
trajavam preto e vermelho na sessão de ontem.
abraao@jornaldoestado.com.br
www.bemparana.com.br/blogdaredacao

As prefeituras do Paraná já
tiveram perderam R$ 63,4 milhões com a queda nos repasses do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) nos primeiros quatro meses de 2009,
segundo o último levantamento feito pela Associação dos
Municípios Paranaenses
(AMP) divulgado ontem. De
acordo com a entidade, a queda seguida entre os meses de
janeiro a abril tem deixado várias prefeituras em situação de
caos. O quadro é ainda mais
grave nos pequenos municípios cujo o repasse é a maior fonte de recursos, como é o caso
de Nova Tebas (região Central
do Estado).
A prefeita da cidade, Heloísa Ivaszek Jensen (PRTB), ao
assumir o cargo do antecessor,
Djalma Ferreira de Aguiar
(PTB), encontrou o pátio de
máquinas sucateado, veículos
sem rodas e pneus, ambulâncias sem motor ou quebradas. E
até agora não conseguiu normalizar a situação. “O FPM é
a maior receieita do município
e isso tem complicado a nossa
situação, pois somos uma cidade pequena e que vive da agricultura”, diz a prefeita.
Ao contrário do que houve no início de seu mandato,
em que Heloísa teve que recorrer a doações do comércio para
alimentar os pacientes do único hospital público da cidade,
agora ela afirma que já conseguiu resolver a situação, mas
teme cada vez que o estoque de

Queda do FPM
prejudica mais os
municípios menos
populosos, que
dependem dos
repasses federais

Franklin de Freitas

O vereador Professor Galdino (PV) deu entrada ontem
no Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) a sua defesa no processo que julga a cassação do seu
registro no partido e também a
cassação do seu cargo, usando
o argumento da fidelidade partidária. O PV pretende tirá-lo
do cargo e indicar o suplente
com base na Lei da Fidelidade
Partidária. Galdino foi expulso do partido em março, sob a
acusação de assédio sexual a
uma funcionária que tinha sido
indicada pelo partido para trabalhar em seu gabinete. O vereador se defende argumentando que a acusação não passa de
retaliação, já que teria demitido dois funcionários que estavam empregados em seu gabinete, mas atendiam aos interesses do PV.
Na sua defesa, Galdino cita
as demissões de pessoas indicadas pelo presidnete do PV, Melo
Viana, ligado ao governador
Roberto Requião (PMDB), para

Galdino: “Acusações vazias, sem provas e sem direito de defesa”

trabalhar em seu gabinete na
Câmara Municipal. “Tive a coragem em exonerar dois funcionários indicados para trabalharem em meu gabinete, mas que
nunca prestaram serviços para
a população, apenas para o PV”,
diz um dos trechos da defesa.
Na peça processual, ele também
afirma que acabou sendo “expulso do partido sob acusações
vazias, sem provas e sem direi-

to de defesa, por ter assinado as
exonerações”.
Galdino afirmou que está
confiante na manutenção de seu
mandato. “Não posso perder
meu mandato por ter feito a
coisa certa e não permitir que
o dinheiro dos contribuintes
seja usado de forma ilegal para
a manutenção de um partido
político”, justifca ele na ação
movida pelo PV no TRE. (AF)

PLANALTO

PMDB pressiona por mais espaço
Do governador Roberto Requião (PMDB) analisando a
possível postura peemedebista na disputa pelo governo
do Estado nas eleições 2010.
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Insatisfeito com as demissões de parentes da cúpula peemedebista na Infraero e às
voltas com a busca por mais
espaço no Executivo, o PMDB
dispõe de um “arsenal” com
capacidade de dificultar a vida
do governo no Congresso. Estão nas mãos do PMDB as principais Medidas Provisórias à
espera de votação na Câmara e
no Senado. As quatro primeiras MPs na pauta do plenário
da Câmara foram entregues
pelo presidente da Casa, também peemedebista, Michel Temer (PMDB-SP), a relatores da

bancada.
A medida provisória que
criou o programa habitacional
“Minha Casa, Minha Vida”, que
servirá de vitrine para a sucessão do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva na eleição de
2010, tem como relator o líder
do PMDB, Henrique Eduardo
Alves (RN). No final do mês
passado, a ex-mulher do líder,
Mônica Azambuja, foi demitida da Infraero. Ela saiu em uma
ação do presidente da estatal,
brigadeiro Cleonilson Nicácio,
que está profissionalizando as
diretorias da empresa.

Na linha administrativa
adotada pelo brigadeiro, também perderam o emprego o irmão e a cunhada do líder do
governo no Senado, Romero
Jucá (PMDB-RR). Em meio a
busca por rever as demissões na
Infraero e obter mais cargos, o
PMDB deu uma mostra de seu
poder na semana passada. No
Senado, o PT ficou sozinho na
tentativa de conter as alterações
na Medida Provisória 449, a
que parcela dívidas com a
União e que virou um novo
Refis, feitas pelo relator, Francisco Dornelles (PP-RJ).

comida abaixa. “Agora, ainda
há dias difíceis, sem dinheiro,
em que recorremos aos recursos até pessoais de nosso grupo, mas nenhum paciente ficou
sem remédio ou sem comida”,
disse.
Em Ribeirão do Pinhal, na
região Norte, não é diferente a
situação do prefeito Dartagnan
Calixto Fraiz (PDT). O maior
problema enfrentado pelo município é a manutenção dos salários em dia e também o pagamento de fornecedores. “Pagamos os salários dentro do
mês, mas está difícil manter
uma regularidade ou fazer esse
pagamento no primeiro dia
útil, como é o previsto”, disse
o prefeito. Ele manteve a moratória do início do ano, mas
acredita que nos próximos dias
já poderá iniciar o pagamento
dos fornecedores, priorizando
as empresas que mantiveram os
contratos com o municípios,
apesar da crise econômica vivida pela prefeitura da cidade.
RodÌzio de pneus ó Em
Fênix, no Norte do Paraná, o
prefeito Altair Molina Serrano
(DEM), tem priorizado setores
essenciais. Ele afirma que deixou de fazer algumas obras e
usar o dinheiro para comprar
remédios e contratar médicos
para postos de saúde. Mesmo
que quisesse iniciar obras previstas no seu plano de governo
ou dar continuidade às obras do
governo anterior, o prefeito
não poderia. O pátio de maquinário está sucateado e faltam
peças e até pneus. Em alguns
casos, ônibus escolares andam
pela manhã, na hora do almoço e no final da tarde com os
pneus em melhores condições.
Durante o dia, os pneus desses
ônibus são transferidos para
caminhões da prefeitura para
fazer trabalhos rotineiros.
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BRASIL
Auditoria
O Banco Central
(BC) foi acionado ontem, pela CorregedoriaGeral do Senado Federal para abrir auditoria
que apure a movimentação financeira de bancos que ofereceram empréstimos consignados
aos servidores da Casa
durante a gestão do exdiretor de Recursos Humanos do Senado João
Carlos Zoghbi. De acordo com o corregedor da
Casa, Romeu Tuma
(DEM-SP), o BC vai
examinar se financiamentos feitos a servidores durante a gestão de
Zoghbi ultrapassaram o
porcentual limite de
30% do salário, como
estipula o regimento interno da Casa.

Desabrigados
Em visita ao Maranhão, o ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, afirmou que o governo federal poderá aumentar a
previsão de gastos com
desabrigados no Maranhão e também em outros estados nordestinos
atingidos pelas chuvas,
como Piauí e Ceará. Pelos dados da Defesa Civil maranhense, até ointem 46,7 mil pessoas
estavam desabrigadas ou
desalojadas em todo o
Maranhão. Ao todo, já
foram contabilizados
113 mil atingidos. Somente para o Maranhão,
o governo federal determinou, por meio de
Medida Provisória, R$
300 milhões para ser
aplicado na reconstrução
do Estado.

Merenda
A Justiça decretou o
bloqueio irrestrito das
contas bancárias de duas
empresas investigadas
por participação no suposto esquema de cartel
e fraudes envolvendo os
contratos de fornecimento de merenda para
a rede municipal de ensino da capital paulista.
A decisão atinge a Gourmaitre Cozinha Industrial e Refeições Ltda. e a
Verdurama Comércio
Atacadista de Alimentos
Ltda., supostamente ligadas ao grupo SP Alimentação - um dos seis
que mantêm contrato
com a Prefeitura.

Flanelinhas
Um protesto com
cerca de 100 guardadores autônomos marcou
ontem o início de mais
uma tentativa da prefeitura do Rio de entregar
o gerenciamento de
9.049 mil vagas de veículos em oito bairros da
zona sul para a empresa
Embrapark Desde novembro do ano passado,
o grupo hispânico-brasileiro tenta assumir a
exploração das vagas do
Rio Rotativo e enfrenta
a resistência dos antigos
guardadores.

Índios
A criação de um
sistema de ensino educacional específico para
crianças indígenas e a
garantia de revisão e
novas demarcações de
terras estão entre os
itens da proposta de
Estatuto dos Povos Indígenas que as lideranças de mais de 150 etnias pretendem entregar
para parlamentares do
Senado e da Câmara até
sexta-feira, quando se
encerra o Acampamento Terra Livre.

JORNAL DO ESTADO
politica@jornaldoestado.com.br

PP E PSDB SE ESTRANHAM
sobre calendário pré-eleitoral
Deputado cobra tucanos, que dizem não ter pressa sobre apoio a Osmar ou candidato próprio
Jonas Oliveira

Ivan Santos

A discussão sobre as alianças para as eleições de 2010
voltou ontem a provocar polêmica entre os partidos que
defendem a candidatura do
senador Osmar Dias (PDT) ao
governo do Estado, e os dirigentes do PSDB do prefeito
de Curitiba, Beto Richa. Presidente estadual do PP, o deputado federal Ricardo Barros, cobrou uma definição dos
tucanos sobre a manutenção
ou não da aliança em torno da
candidatura de Osmar. A cúpula do PSDB, por sua vez,
reagiu afirmando não ter pressa em decidir pelo apoio ao
pedetista, ou pelo lançamento de um candidato próprio à
sucessão do governador Roberto Requião (PMDB).
Vice-líder do governo
Lula na Câmara Federal, e
pré-candidato ao Senado, Barros alega que não interessa a
Osmar esperar até o início do
ano que vem por uma decisão
dos tucanos. E que apesar de
não assumir publicamente, o
prefeito de Curitiba estaria trabalhando como candidato ao
governo, inclusive participando de reuniões com lideranças no interior do Estado em
busca de apoio. “Ou o PSDB
confirma o apoio ao Osmar,
ou mantém a indicação de
candidatura própria”, afirmou
o deputado.
Barros lembrou que o senador do PDT está sendo assediado para ser o candidato
da base do governo Lula no
Paraná, com o apoio do PT,
em troca de um palanque forte
no Estado para a candidatura
presidencial da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef. E que se os tucanos não
sinalizarem claramente a opção pela manutenção da aliança em um futuro próximo,
deixando a decisão para abril
do ano que vem, quando Beto
Richa teria que resolver se
fica na prefeitura ou disputa
o governo, Osmar tende a
buscar outras alternativas de
composição. “Isso provocaria
uma decisão do Osmar de encaminhar outra aliança. A decisão está nas mãos do
PSDB”, afirma.
O deputado lembrou ainda que o próprio presidente
Lula já sondou o senador para
assumir o cargo de líder do governo no Congresso Nacional.
E que o convite só não se oficializou porque Lula só deve
fazer isso quando tiver certeza de que Osmar o aceitará.
Para o dirigente do PP,
Osmar também não pode ficar a reboque do projeto tucano. “O jogo hoje é fazer
acontecer ou esperar acontecer. O Osmar tem hoje o protagonismo do processo, se tomar as decisões certas. Ou ele
conduz ou será conduzido”,
avaliou Barros, observando
que o senador pode acabar ficando sozinho se ficar à espera dos tucanos. “O PT pode
fechar com o PMDB e aí não
sobra nada”, considerou.
Atropelo - Os tucanos reagiram com irritação à cobrança de Ricardo Barros.
“Ele está advogando sua candidatura ao Senado. Não é o
Ricardo Barros que vai ditar
normas para o PSDB. Não
temos pressa”, disse o líder da
bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, deputado
Ademar Traiano. “Não vamos
atropelar o processo para salvar a candidatura ao Senado
do Ricardo Barros”, afirmou.
“O Ricardo Barros só tem
o direito de pedir ao PT para
definir. Ele é aliado do PT”,
reforçou o presidente estadual do PSDB, deputado Valdir
Rossoni.

MUNDO
Casamento
Turquia — Quarenta e uma pessoas
morreram e três ficaram
feridas em um atentado
contra uma festa de casamento no sudeste da
Turquia ontem. Citando
Ferhat Ozen, vice-governador da província
turca de Mardin, a NTV
informou que o ataque
ocorreu na noite de ontem no povoado de Bilge. Os agressores teriam
utilizado granadas e armas automáticas no ataque à festa de casamento. O motivo do atentado teria sido uma disputa entre grupos rivais de
guardas pró-governo
que atuam ao lado do
Exército turco no combate a guerrilheiros curdos na região.

Adiado
O deputado federal e vice-líder Ricardo Barros (PP): “A decisão está nas mãos do PSDB”

DataVox confirma Beto na liderança
Antônio França

Uma nova pesquisa divulgada pelo Partido Progressista
(PP) aponta o prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB),
como líder nas intenção de votos à sucessão do governador
Roberto Requião (PMDB), em
2010. Em seguida, vem o senador e pré-candidato, Osmar
Dias (PDT). Como a margem
de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os números indicam que
os dois estão quase na linha do
empate técnico. O levantamento foi feito pelo Instituto Vox
Populi Brasil.
Segundo os números, a
pesquisa estimulada (aquela em
que o eleitor recebe um disco
com os nomes dos candidatos)
aponta que Beto Richa tem
42% dos votos, contra 38% de
Osmar Dias. Em terceiro, aparece o vice de Requião, Orlando Pessuti (PMDB) com 6%,
seguido de Paulo Bernardo
(PT) que recebeu 2% da preferência e Vitor Hugo (PV) que
obteve 1%.
Não foi feita pesquisa num
cenário em que o candidato tucano seria o também senador e
pré-candidato Alvaro Dias
(PSDB). “Não o incluímos na
pesquisa porque o senador não
tem domínio do partido e dentro das instâncias da legenda, há
o fortalecimento da candidatura de Beto Richa”, justificou o

presidente estadual do PP, deputado fedreal Ricardo Barros.
Cen rios ó Segundo os
números, há um comportamento diferenciado do eleitor em
relação às regiões paranaensse.
Um detalhe é que o prefeito da
capital lidera em quatro das 14
regiões pesquisadas: Região
Metropolitana, Capital, Ponta
Grossa e Litoral, enquanto Osmar Dias vence em dez regiões: Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuarama, Cornélio Procópio,
União da vitória, Guarapuava,
Francisco Beltrão e Campo
Mourão. Pelos números apresentados pelos outros dois concorrentes, não foram divulgados os desempenhos por regiões com os nomes de Pessuti,
Bernardo e Vitor Hugo.
Outro detalhe é que Beto
tem mais votos entre os mais
jovens e diminui entre os mais
idosos, enquanto Osmar tem
votos mais distribuídos. O Vox
Populi Brasil também simulou
a eleição sem Beto Richa. Porém, mesmo assim, não inclui
Alvaro porque o senador tucano já teria dito que não concorreria com o irmão Osmar
Dias, segundo Barros. Nesse
caso, a pesquisa inclui o deputado federal Gustavo Fruet
(PSDB). Caso Richa não renuncie a prefeitura para concorrer ao governo, Osmar Dias
sobe 63%, seguido de Pessuti
com 9%; Gustavo Fruet tem

6% e Vitor Hugo 1%. Sem nenhum tucano, nem um petista
na corrida, a simulação mostra
Osmar com 65%; Pessuti com
10% e Vitor Hugo com 2%.
A pesquisa foi feita pelo
instituto DataVox Brasil em
parceiria com Souza Lopes. A
margem de erro é de dois pontos percentuais e o grau de confiabilidade é de 95%.
Foram ouvidos 2.500 eleitores no mês de abril em 109
municípios. O instituto lembra
que parte da pesquisa foi feita
nos dias em que houve o escândalo da farra aérea no Congresso.
Comportamento ó Essa
é a segunda pesquisa divulgada pelo partido em menos de
um mês. O PP é o maior defensor da canddiatura de Osmar
Dias porque quer que uma das
vagas no Senado (ano que vem
serão disputadas duas cadeiras)
seja disputada por Barros.
No levantamento anterior,
feito pela Paraná Pesquisas,
também encomendada pelo partido do deputado, Beto Richa
também aparecia na frente, com
45%, dentro da margem de erro
de agora, apontando que o prefeito curitibano tem mantido
sua posição. Osmar Dias se
manteve: tinha 37% e agora tem
38%. Já Paulo Berbardo foi
surpresa ficou com os mesmos
2%, enquanto Pessuti tinha 5%
e foi para 6%. Vitor Hugo não
aparecia na pesquisa anterior.

ASSEMBLEIA

CCJ vota reajuste; PMDB se reúne
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa começa a discutir hoje
a proposta de reajuste salarial do
funcionalismo estadual. O governo Requião propõe reajuste
de 6% para os servidores, o que
na prática significa apenas a reposição da inflação do período,
de 5,92, mais um “aumento
real” de somente 0,08%. Os sindicatos que representam o funcionalismo reivindicam reajuste de 15%, cobrando para a categoria o mesmo porcentual oferecido pelo governo para o piso
mínimo regional pago pela iniciativa privada.
O relator da proposta na CCJ
e líder do governo, deputado
Luiz Cláudio Romanelli
(PMDB), já avisou que não vai
aceitar qualquer emenda que
mexa com o índice de reajuste,
sob a alegação de que o Estado
não pode pagar mais, sob pena
de ultrapassar o limite dos gastos com pessoal estabelecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). “Qualquer emenda fora
disso é inoportuna”, alega.
Os servidores contestam e

afirmam ter estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
(Dieese/PR) mostrando que a
arrecadação do Estado cresceu no
primeiro trimestre, apesar da crise mundial. E que a aplicação do
reajuste de 15% elevaria o comprometimento da receita com
o pagamento de pessaol a 46%,
abaixo portanto dos 49% previstos na LRF. Parlamentares
inclusive da base do governo
já anunciaram a intenção de
apresentar ou apoiar emendas
à proposta original, elevando o
índice de reajuste. Na bancada
do PT, por exemplo, pelo menos dois deputados – Tadeu
Veneri e o professor Lemos já
declararam apoio às reinvindicações do funcionalismo.
No PMDB do governador
Requião, o deputado Mauro
Moraes anunciou que vai apresentar emenda propondo que
além dos 6% oferecidos pelo
governo, os policiais civis e
militares sejam contemplados
com outros 14,9% de aumento. Coincidentemente ou não,
o líder da bancada peemedebis-

ta na Assembleia, deputado
Waldyr Pugliesi, anunciou para
hoje pela manhã uma reunião
dos deputados do partido.
Na semana passada, Romanelli cobrou de Pugliesi providências para “enquadrar” Mauro Moraes. Ontem, o líder peemedebista admitiu que a questão do reajuste do funcionalismo deve ser discutida na reunião, mas desconversou sobre
possíveis punições a Moraes,
caso ele insista nas emendas.
“Isso pode até ser um item da
discussão. Como tratar propostas demagógicas”, ironizou.
Moraes já afirmou que não
pretende recuar das emendas e
não teme punição do partido,
pois não houve fechamento de
questão sobre a votação do aumento. O próprio Pugliesi não
demonstra entusiasmo pela
ideia. “Esse negócio de fechamento de questão é uma medida extrema. Qual a medida seguinte? Se se estabelece penalidades tem que cumpri-las”,
alegou, argumentando que a
punição poderia transformar o
deputado em “vítima”. (IS)

Irã — O presidente
do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, enviou ontem, às 16 horas, uma
mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da
Silva pedindo o adiamento da sua visita ao
Brasil. A informação foi
dada nesta tarde pelo
embaixador Roberto Jaguaribe, SubsecretárioGeral de Assuntos Políticos II do Itamaraty.
Segundo Jaguaribe,
Mahmoud Ahmadinejad
pediu para que a visita
ao Brasil seja marcada
para outra data, após as
eleições presidenciais do
Irã. A visita de Mahmoud Ahmadinejad deveria ocorrer a partir de
amanhã.

DNA
Paraguai — O presidente do Paraguai,
Fernando Lugo, aceitou
ontem se submeter a um
exame de DNA para determinar se ele é o pai
de um menino de 6 anos
chamado Lucas Fernando. O advogado e porta-voz do presidente
para assuntos particulares, Marcos Fariña, disse que Lugo tomou a
decisão diante da notificação do Juizado da
Infância e Adolescência
de Ciudad del Este.
“Respondemos que o
presidente aceita a análise de DNA, mas deixa
claro que deseja fazer o
exame em um laboratório paraguaio e não no
exterior. A demanda judicial pedia uma análise
no Paraguai e outra em
Foz do Iguaçu (no Brasil).”

Compromisso
Israel — O ministro de Relações Exteriores israelense, o ultranacionalista Avigdor Lieberman, afirmou ontem, que está comprometido com a paz no Oriente Médio, mas não
apoiou a ideia da criação de um Estado palestino, proposta endossada pelos Estados Unidos
e pela União Europeia.
Lieberman iniciou um
giro pela Europa em
Roma, onde evitou falar sobre a solução de
dois Estados.

Resgate
Austrália — Um
homem que teria tentando invadir uma marcenaria em Sydney, Austrália, teve que ser resgatado com a ajuda de
um helicóptero depois
de ficar preso no telhado. O suposto ladrão, de
53 anos, ficou preso devido à chuva forte, que
deixou o local escorregadio.
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MOTOS E BICICLETAS

IBOVESPA
O Ibovespa fechou, ontem, em alta de 6,59% aos 50.404
pontos, entre a máxima de 50.404 pontos e a mínima de
47.289 pontos com volume de R$ 7,22 bilhões. No ano, o
Ibovespa acumula alta de 34,23%. Contrato de Ibovespa
futuro em alta de 7,35% em 51.050 pontos, entre a máxima de
51.100 pontos e mínima de 48.770 pontos. GLOBAL 40:
129.35 centavos de dólar, em alta de 1,21%.
Blue Chips — Petrobras PN EJ (PETR4)+7,08%, Vale PNA
N1 (VALE5) +8,76%, BMF Bovespa ON EJ NM
(BVMF3)+7,93%, Bradesco PN N1 (BBDC4) +4,84%, Itaú
Banco PN EDJ N1 (ITAU4) +5,53%, Sid Nacional ON
(CSNA3)+7,24%, Vale ON N1 (VALE3) +10,86%, Gerdau
PN N1 (GGBR4) +8,92%, Petrobras ON EJ (PETR3)
+8,58% Usiminas PNA EJ N1 (USIM5)+6,18%.

Setor exige menos impostos
INCIDENTE SOBRE PEÇAS
Com isenção de PIS/Cofins, 799.669 motoqueiros e ciclistas poderão ser beneficiados no Paraná
Jonas Oliveira

Ana Ehlert

Compra
R$ 2,1240
R$ 2,1280
R$ 2,2100

nancia materiais de construção
com recursos da poupança. O prazo passou de 42 para 60 meses.
Nesta modalidade, o cliente
tem entre dois e seis meses de
carência para fazer as compras,
período em que paga apenas os
juros sobre o valor utilizado. A
dívida só começa a ser amortizada após esta fase. Juntas, as etapas de compra e amortização, antes
fixadas em até 42 meses, foram
alteradas para 60 meses, de acordo com a escolha do cliente.
O valor máximo de financiamento varia conforme a capacidade de pagamento aprovada para o tomador do empréstimo. A taxa de juros mensal é de
1,59% a.m.+ TR.
Carta de CrÈdito FGTS
ó Além do Construcard, a Conselho Curador do FGTS já alterou ainda as modalidades de reforma de imóveis. O limite de
financiamento passou de R$ 70
mil para R$ 80 mil.
A renda familiar foi ampliada de R$ 3.000 para R$ 4.900
nas regiões metropolitanas de São
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito
Federal e em municípios com
mais de 500 mil habitantes. Para
as demais cidades do País, a soma
do rendimento familiar deve chegar, no máximo, a R$ 3.900.
O prazo de amortização é
de até 30 anos e as taxas de juros variam de 5% e 8,16% ao
ano, de acordo com a renda do
tomador do empréstimo.

DESEMPREGO

FÉRIAS

ETANOL

Economista prevê
aumento no País

Receita Federal exigirá Uso do álcool é mais IPI menor incentiva
declaração retificadora vantajoso no Paraná pagamento à vista

O número de trabalhadores
desempregados deve aumentar até
o final do ano e superar os dois
dígitos porcentuais. O movimento também será acompanhado da
redução da renda dos trabalhadores. A previsão é do professor José
Márcio Camargo, da PUC Rio, e
economista da consultora Opus
Gestão de Recursos.
Camargo projeta que o desemprego subirá por causa da crise. Os sintomas são efetivamente
que a taxa de desemprego deve
aumentar ao longo dos próximos
meses. A minha avaliação é que a
taxa de desemprego deve atingir
a 11% da força de trabalho. Segundo o economista, existe um
aumento persistente da taxa de
desemprego que já esteve em
7,6% em dezembro de 2008 e
chegou a 9% em março.
Segundo ele, a desaceleração da economia e da geração
de empregos começou a ser notada entre setembro e outubro
do ano passado quando os registros do Ministério do Trabalho Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) já
indicavam a baixa do saldo positivo de vagas criadas.

A Receita Federal divulgou
as regras para os trabalhadores
receberem de volta o Imposto
de Renda pago sobre a venda de
férias: será preciso fazer a declaração retificadora. O valor
das restituições deve chegar a R$
2 bilhões, de acordo com o órgão federal. Os documentos começam a ser recebidos amanhã,
após publicação das regras.
Quem não sabe se tem direito a essa restituição terá de
procurar a documentação da
época para verificar se foi cobrado IR a mais ou não.
Além disso, quem não guardou a declaração daquele ano em
disquete ou no computador terá
de refazer tudo. Já os contribuintes que ainda possuem o arquivo podem alterar apenas o
campo “rendimentos tributáveis”, do qual será descontado
o valor pago como férias. Esse
valor deve ser lançado agora
como “rendimentos isentos”.
Para saber qual é esse valor, o trabalhador terá de obter
o recibo das férias vendidas ou
o informe de rendimentos junto à empresa em que trabalhava na época.

CÂMBIO TURISMO
Compra
R$ 2,0670

Venda
R$ 2,2370

Mercado
Euro comercial ontem

Compra
R$ 2,8410

Venda
R$ 2,8450

CÂMBIO TURISMO
Euro ontem

R$ 2,8270

R$ 2,9530

Bicicletas usadas diariamente exigem manutenção mensal

EURO

OURO
Ouro na Comex de Nova York US$ 902,25 a onça-troy em alta de
1,68%, às 17h17. Ouro na BM&F R$ 62,00 , em queda de 0,56%.
Ontem.

ATUALIZAÇÃO DE VALORES/POUPANÇA
MAIO
05
06
07

0,5000%
0,5141%
0,5239%

TR
ABRIL
26
27

0,0583%
0,0545%

OUTROS INDICADORES DE PREÇOS
Índices
IPCA do IBGE (%)
IPCA Esp. IBGE (%)
ICV do Dieese (%)
ICV da Classe Méd-O. (%)
INCC do IGP/FGV (%)
CUB - Sinduscon (%)
IPA do IGP/FGV (%)
IPA do IGP-M/FGV (%)
IPC do IGP/FGV (%)

Fev
0,55
0,63
0,02
0,24
0,27
0,42
-0,31
0,20
0,21

Mar
0,20
0,11
0,40
_
-0,25
-0,10
-1,46
-1,24
0,61

12 m.
5,61
5,65
5,90
6,37
10,66
10,83
4,98
5,62
6,32

CUB-Custo Unitário Básico; ICV-Índice do Custo de Vida; INCCÍndice Nac.de Custo da Construção; IPA - Índice de Preços por
Atacado; AIBGE- Instituto Bras.de Geografia e Estatística; Dieese Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos; Ordem dos Economistas.

CESTA BÁSICA - DIEESE
Curitiba
Outubro/08
Novembro/08
Dezembro/08
Janeiro/09
Fevereiro
Março

Evolução %
No mês
No ano
1,51
18,25
2,98
21,78
0,61
22,52
-0,65
-0,65
0,21
-0,44
-7,80
- 8,21

Preço
R$/1Pes
221,40
228,00
229,39
227,89
228,37
210,56

ALUGUEL E OUTROS CONTRATOS
ACUMULADA %
Fevereiro
FIPE
IGP-DI
IGP-M
INPC

Trim. Quadr. Sem. Anual *
0,90 1,29 2,18 6,19
-0,55 -0,49 0,97 7,50
-0,30 0,08 1,16 7,86
1,24 1,63 2,29 6,25

ACUMULADA %
Março
Trim.Quadr. Sem.Anual *
1,14 1,30 2,20 6,29
-0,95 -1,39 -0,24 5,86
-0,92 -1,04 0,31 6,27
1,15 1,45 2,34 5,92

TABELA DO IMPOSTO DE RENDA
Rend. em
Abril/09
Alíquotas(%)
Deduzir-R$
Até 1.434,59
Isento
_
De 1.434,60 até 2.150,00
7,5
107,59
De 2.150,01 até 2.866,70
15,0
268,84
De 2.866,71 até 3.582,00
22,5
483,84
Acima de 3.582,00
27,5
662,94
Deduções: a) Trabalhador assalariado: 1- R$ 144,20 por
dependente; 2- pensão alimentícia; 3 - contribuição à Previdência
Social; 4- R$ 1.434,59 por aposentadoria a quem já completou 65
anos; 5- contribuições p/ a previdência privada e p/ os Fapi pagas
pelo contribuinte.
6) Carnê-leão: as mencionadas nos itens 1 a 3 e as despesas
escrituradas no livro caixa.

RÁPIDAS DO MERCADO
Culinária — A Culinária Delícias está com inscrições
abertas para o Curso de Bolos e Doces de Casamento, que
acontece entre os dias 19 e 22 de junho, das 8 às 18 horas. O
curso será ministrado pelas cake designers Flávia Millás e
Cecília de La Fuente. Os alunos aprenderão a confeccionar
doces finos e exclusivos, com decoração artística, e bolos
decorados, de três andares e com ou sem colunas. Nas aulas,
os alunos também serão orientados sobre a montagem da
mesa de doces nas festas de casamento. Mais informações
pelo (41) 3018-4846 ou pelo www.andreafollador.com.
Chocolates — Os fãs de chocolates agora têm um motivo a
mais para irem ao Shopping Estação. É que neste mês
inaugurou no empreendimento o quiosque Fábrica Di
Chocolate, com um mix variado e saboroso de produtos. A
linha de produtos comercializados pela franquia inclui desde
fondue, espetinhos de frutas cobertos com chocolates,
pirulitos trufados até os tradicionais mousses e bombons.
Comitê — O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai
instituir um comitê com o objetivo de promover o entendimento entre trabalhadores, empregadores e o Governo
Federal. A Portaria que cria o comitê, será publicada em
breve no Diário Oficial da União.

AUTOMÓVEIS

A Caixa Econômica Federal aumentou o limite de renda
e os prazos para pagamento dos
empréstimos para compra de
material de construção. A mudança atende a uma determinação do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Com a recente medida governamental que
reduziu de 3% a 5% o Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) de 30 itens de materiais
de construção, o banco diz esperar que os consumidores antecipem reformas e construções.
No Construcard FGTS, o
limite de renda familiar subiu
de R$ 1.900 para R$ 4.900 nas
regiões metropolitanas de São
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito
Federal e em municípios com
mais de 500 mil habitantes, entre as quais Curitiba. Nas demais
cidades, o valor passou para R$
3.900. Desde março passado, a
linha deixou de exigir a garantia de fiança e aval e ampliou
de 96 para 120 meses o prazo
de amortização.
O valor máximo de financiamento é de R$ 25 mil e a taxa
de juros varia entre 5% e 8,16%
ao ano, de acordo com a renda
do tomador do empréstimo.
Também é possível incluir 15%
dos custos de mão-de-obra no
valor financiado.
Recursos da poupanÁa ó
A Caixa também ampliou o prazo de pagamento da linha que fi-

Venda
R$ 2,1260
R$ 2,1300
R$ 2,3400

* Cotação média do mercado ** Cotação do Banco Central Ptax

Dólar americano ontem

motofretistas querem evitar
mais prejuízos e demissões diante da crise econômica.
Estes veículos necessitam fazer troca de peças de reposição já
a partir do primeiro ano de uso.
A cadeia produtiva — que inclui
os fabricantes e distribuidores de
peças, componentes, oficinas e
serviços autorizados — emprega
diretamente meio milhão de pessoas. Dois milhões e meio de
mototaxistas de todo o País dependem indiretamente dessa atividade. “Estes trabalhadores circulam até 300 quilômetros por dia
e trocam as peças de seus veículos, em média, a cada dois meses
de trabalho”, argumenta Paulino.
“Uma das particularidades
do setor é o de absorver mãode-obra de pessoas que perdem
seus empregos e começam um
pequeno negócio. Esta característica fomenta a economia das
pequenas cidades, com a abertura de bicicletarias, oficinas de
motos e vendas de peças de reposição”, exemplifica.
O Brasil é o terceiro maior
pólo mundial de produção de bicicletas e o quinto maior mercado. Toda a produção brasileira é
destinada ao mercado interno.
Governo ó O ministro da
Fazenda, Guido Mantega, descartou ontem novas desonerações de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a exemplo do que
ocorreu com carros e eletrodomésticos. “Não podemos reduzir
o IPI de tudo. Já reduzimos muito o IPI nos últimos anos. Reduzimos agora para aqueles setores
que iriam aumentar as vendas e
acho que fomos bem-sucedidos.
Então, no momento, não estamos
cogitando novas reduções de IPI”,
disse Mantega, ao sair da reunião
de coordenação política com o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e ministros.
O presidente da Federação
dos Mototaxistas e Motofretistas
do Brasil (Fenamoto), Robson
Alves Paulino, afirma que espera
que o governo repense a postura
de não mais trabalhar com a redução tributária para outros setores. “O governo não pode ceder
apenas aos grandes empresários,
ele tem de ver a economia como
um todo e beneficiar a todos os
segmentos que geram empregos
neste País”, diz. “Nós iremos
manter a nossa reivindicação até
sermos atendidos”, finaliza.

Depois dos fabricantes de
veículos, eletrodomésticos e materiais de construção terem atendidas as reivindicações para redução da carga tributária, agora
o setor de revenda de peças de
reposição de motos e bicicletas
quer pagar menos impostos para
o governo federal. A Federação
dos Mototaxistas e Motofretistas
do Brasil (Fenamoto) está reivindicando ao governo o fim das alíquotas do Programa de Integração Social/Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (PIS/Cofins) sobre a distribuição e revenda de peças para
motos e bicicletas.
Se aceito o pedido, 647.530
motoqueiros e 152.139 ciclistas
paranaenses poderão pagar, no
mínimo, 10% a menos na hora
de fazer a reposição de peças em
seus veículos. Conforme os dados da Fenamoto, a frota de motociclistas e ciclistas do Paraná e
a terceira maior do País. “À frente ficam São Paulo e Goiás”, afirma Robson Alves Paulino, presidente da federação. O Brasil
possui uma frota de 11 milhões
de motos e 30 milhões de bicicletas, segundo a Fenamoto.
“Essa isenção não oneraria os
cofres públicos e estimularia a criação de novos empregos num
ramo da economia que é formado
historicamente por milhões de consumidores de baixa renda”, explica Paulino. “Motos e bicicletas representam hoje o principal meio
de transporte para essas famílias,
em cidades e vilarejos espalhados
por todo o Brasil”, diz. Paulino
lembra que as alíquotas que incidem sobre as peças de motos e bicicletas oscilam bastante, mas em
média, giram em torno de 10%.
Jaime Nunes da Silveira Filho, diretor da loja Cicles Jaime,
no Rebouças, conta que para os
ciclistas o maior problema é a
falta de respeito dos motoristas
no trânsito. “Faltam mais ciclovias para que as pessoas realmente optem pelo uso da bicicleta
para irem ao trabalho, mas qualquer decisão que baixe os custos
certamente irá melhorar de alguma forma o segmento”, diz.
Empregos ó De acordo
com a Fenamoto, a União poderia conceder o benefício ao
setor. Com o pedido ao governo federal, os mototaxistas e

DÓLAR
Mercado (R$)
Câmbio livre ontem (*)
Câmbio livre BC ontem* (**)
Paralelo ontem* (*)
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MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Caixa aumenta limite de
renda e prazos de compra

O etanol combustível está
competitivo no tanque dos carros flex fuel em 17 Estados
brasileiros, de acordo com dados da Agência Nacional de
Petróleo, compilados pela
Agência Estado, referentes à
semana terminada em 2 de
maio. Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do etanol é mais significativa são São Paulo (preço do
etanol equivale a 53,59% do
preço da gasolina), Mato Grosso
(56,23%),
Paraná
(57,27%), Bahia (60,24%),
Espírito Santo (61,74%), Alagoas (62,55%) e Mato Grosso
do Sul (62,87%).
Os sete Estados mais competitivos respondem por 70%
do consumo de álcool do País.
A gasolina continua mais
vantajosa principalmente em
Roraima (preço do etanol é
80,32% do valor da gasolina),
Pará (75,23%) e Amapá
(73,69%).
É indiferente utilizar etanol ou gasolina no tanque nos
estados do Amazonas, Ceará,
Paraíba, Rio Grande do Norte
e Rondônia.

A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) fez aumentar a compra
de automóveis com pagamentos à vista. De acordo com levantamento da Associação
Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef),
nos três primeiros meses de
2009, 59% dos consumidores
optaram pela aquisição de automóveis e comerciais leves a
prazo, contra 41% à vista. Até
o ano passado, as vendas à vista contemplavam 36% do total comercializado.
As promoções com a redução do IPI levaram consumidores de maior poder aquisitivo e
de veículos de maior valor, inclusive importados que usualmente utilizam pouco crédito,
às lojas. Este comportamento
refletiu no aumento de cinco
pontos porcentuais nas vendas
à vista no último trimestre.
Outra mudança foi o aumento da participação do Crédito Direto ao Consumidor
(CDC) e do consórcio. No ano
passado mediamente o CDC
correspondia a 22% das vendas e o consórcio a 4%.

Seleçaõ JE
JE escolhe os
melhores jogadores
do Trio-de-ferro. a8

ESPORTES

Concorrência
por Marlos
FICA MAIS
ACIRRADA
Grêmio se junta aos interessados no meia —
que ainda pode renovar com o Coritiba
Lycio Vellozo Ribas

No domingo, o técnico
René Simões afirmou que o
Coritiba precisava de contratações de “coragem”. Duas delas
seriam as manutenções do volante Rodrigo Mancha e do
meia Marlos, cujos vínculos
com o clube estão se encerrando. Mas a tarefa de segurar
Marlos está cada vez mais difícil. Ontem, o Grêmio passou a
figurar no páreo.
Em novembro de 2008,
Marlos teve excelente atuação
diante do Grêmio, em Porto Alegre, e impressionou a direção
gaúcha. Ontem, o presidente do
Grêmio, Duda Kroeff, admitiu
que o clube procura um meiocampista. E o diretor de futebol
Mauro Galvão confirmou interesse em Marlos, mas reconheceu que há entraves contratuais.
A imprensa gaúcha, porém,
tem outra versão: o empresário do jogador, Juan Figer, o
teria oferecido ao Grêmio, devido à vitrine de se poder disputar a Copa Libertadores. E
afirma que é Figer quem vem
orientando Marlos a não reno-

var com o Coritiba, numa novela que se arrasta há um ano.
O Grêmio não é o primeiro
interessado. O Internacional
chegou a cogitá-lo como reforço. E o técnico do Palmeiras,
Vanderlei Luxemburgo, também admitiu interesse. O contrato de Marlos com o Coritiba
se encerra em 24 de maio, e o
clube paranaense sonha com
uma renovação. “O Homero
(Halila, diretor de futebol) estabeleceu entendimentos com o
jogador com vistas à renovação,
falou ontem o presidente coxabranca, Jair Cirino. Porém,
uma fonte afirma que o jogador tem um pré-contrato assinado com o São Paulo — algo
que o clube paulista não confirma, mas também não nega.
O único trunfo coxa-branca
é o regulamento do Brasileirão.
Pelo tempo de contrato, Marlos
poderia ainda disputar três partidas pelo Coritiba — Palmeiras
(neste sábado), Santo André (no
dia 16) e Avaí (no dia 24). Se
isso acontecer, o jogador fica
proibido de atuar por outra equipe da Série A. Cirino diz que o
clube não tomará essa atitude.
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OS INTERESSADOS EM MARLOS

RÁPIDAS

CORITIBA
Ponto a favor: Deseja renovar com
Marlos, e pode usá-lo no Brasileirão,
o que impossibilitaria outro time
da Série A de contar com ele.
Ponto contrário: O clube já procurou
Marlos várias vezes para renovar contrato e
nunca teve sucesso.
GRÊMIO
Ponto a favor: O interesse recíproco
entre o clube e o empresário do jogador,
Juan Figer.
Ponto contrário: O diretor do Grêmio,
Mauro Galvão, admite “dificuldades
contratuais” para levá-lo, sem
explicar quais são.
INTERNACIONAL
Ponto a favor: O ano do centenário.
Além disso, Marlos é do perfil “jovem
promissor” sempre desejado pelo clube.
Ponto contrário: Não manifestou desejo
abertamente, o que o deixa atrás dos
demais concorrentes.
PALMEIRAS
Ponto a favor: A parceria entre Coritiba
e Palmeiras e o prestígio do treinador
Vanderlei Luxemburgo.
Ponto contrário: O próprio Luxemburgo
chegou a dizer que o meio-campo está
praticamente acertado com o São Paulo.
SÃO PAULO
Ponto a favor: Segundo fontes, possui um
pré-contrato com o jogador, o que elimina
toda a concorrência
Ponto contrário: O clube não confirma o
pré-contrato. Se realmente não tiver, pode
ficar para trás.

Basquete
A Confederação Brasileira de Basquete (CBB)
tem novo presidente. O
gaúcho Carlos Nunes foi
eleito ontem para o
próximo quadriênio.
Venceu de forma
tranquila, sem oposição,
uma vez que Gerasime
Bozikis, o Grego, que
comandava a entidade
havia 12 anos, retirou
sua candidatura pouco
antes da votação.

NBA (I)
Na abertura das semifinais de conferência na
NBA, brilhou a estrela
de um jogador brasileiro.
Nenê foi o destaque do
Denver Nuggets na
vitória sobre o Dallas
Mavericks, por 109 a 95,
na noite de domingo, em
confronto que abriu a
série melhor-de-sete
jogos. As duas equipes
voltam a se enfrentar
hoje, novamente na
cidade de Denver.

NBA (II)

NO COUTO

Arbitragem

René tenta remontar defesa

A CBF definiu ontem a escala
de árbitros para os jogos de
volta das oitavas-de-final. O
jogo entre Coritiba e CSA, às
21h50 de amanhã, no Couto
Pereira, será apitada por
André Luis Martins Dias
Lopes (MG). Os assistentes
serão Helberth Costa
Andrade e Janette Mara
Arcanjo, também de Minas
Gerais.

O técnico René Simões terá que refazer a defesa para o jogo de
amanhã, contra o CSA, pela Copa do Brasil. O zagueiro Cleiton
sentiu uma lesão e teve que passar por uma ressonância magnética — cujo laudo será divulgado hoje. E o colega Felipe está
suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para piorar, Leandro
Donizete também cumpre suspensão.
Simões só vai definir o time a partir dos treinos de hoje. Mas a
tendência é que a zaga seja composta por Pereira, Rodrigo
Mancha e Nenê — que está recobrado de uma cirurgia no
tornozelo e ainda não teve chance de atuar neste ano. Como
primeiro volante, Willian tem chances de ser escalado, uma vez
que Mancha vai ficar como terceiro zagueiro.

PARANÁ CLUBE

ATLÉTICO

Bruninho comemora dois
prêmios após o Estadual

Malucelli quer Geninho até 2011

O meia Bruninho, 18 anos,
terminou bem sua primeira competição profissinal. Ontem, ele
recebeu o prêmio de Revelação
do Campeonato Paranaense, da
Seleção Kaiser Banda B, eleita
por 56 profissionais de imprensa. Além disso, teve a melhor
média entre os jogadores de
meio-campo na Seleção do Jornal do Estado, que atribui notas
aos atletas de Atlético, Coritiba
e Paraná a cada partida.
Na Seleção JE, Bruninho
teve a segunda melhor média
entre os 92 jogadores avaliados
pela reportagem do Jornal: 6,36.
Ele só ficou atrás de outro companheiro de time, o lateral-direito
Murilo, que ficou com 6,54.
“É sinal de que o trabalho
foi bem feito e, por isso, só tenho a agradecer a todos que me
ajudaram”, disse Bruninho. O
jogador chegou ao Paraná em
2006, após passar pelas catego-

rias de base do Atlético e do
Coritiba. Na Copa São Paulo de
2009, foi o artilheiro do Paraná
na competição, com seis gols em
seis jogos. Em seguida, acabou
promovido ao time profissional,
junto com Elvis, Maicon, Vinícius e Rodolfo. No profissional,
já soma 15 jogos – 12 como titular – e dois gols.
NegociaÁ ıes ó A diretoria
continua procurando reforços
para a Série B, que inicia para
o Paraná no sábado, quando o
time enfrenta o Bahia, em Salvador. O clube ainda tenta renovar o contrato de empréstimo do meia Lenilson, que estava cedido pelo Jaguares (México) até ontem. O clube mexicano só emprestará novamente
se o Paraná pagar. Com isso, o
jogador pode acabar negociado
pelo Jaguares com outras equipes brasileiras — Bahia e Botafogo já mostraram interesse.

SÃO PAULO

Escalação
O Atlético terá alterações na equipe para o
confronto de amanhã,
contra o Corinthians, na
partida de volta das
oitavas-de-final da Copa
do Brasil. O meiaatacante Wesley, melhor
em campo na vitória
sobre o Cianorte, já
atuou pelo Santos nessa
competição e não pode
mais defender outra
equipe. Com isso, é
desfalque. Para o lugar
dele, a principal opção é
Marcinho, que cumpriu
suspensão por cartões
amarelos no domingo. O
lateral-esquerdo Márcio
Azevedo, que também
estava suspenso contra o
Cianorte, é outro que
pode retornar ao time.

Silvio Rauth Filho

O presidente do Atlético,
Marcos Malucelli, afirmou ontem que pretende manter Geninho como técnico do clube
até 2011. “Enquanto eu for presidente, ele só sai do clube se
quiser”, declarou o dirigente,
para a rádio CBN. Malucelli
foi eleito para um mandato de
três anos, que termina em dezembro de 2011.
“Temos um projeto a longo prazo. E conto com o Geninho para o projeto desse mandato de três anos”, explicou.
“Por que não pode acontecer
aqui o que aconteceu com o
Telê (Santana) e o Muricy (Ramalho) no São Paulo?”, questionou.
Malucelli também defendeu o treinador, criticado por
alguns torcedores e parte da
imprensa na reta final do Campeonato Paranaense. “São injustas essas críticas que ele so-

freu recentemente”, disse. “Ele
estava aguardando a oportunidade certa para fazer as mudanças na equipe”, declarou.
O dirigente também falou
sobre a negociação para renovar o contrato do atacante
Lima, que termina na quintafeira. “Tive conversa com o
empresário dele pela manhã.
Ele sabe o que nós podemos
fazer até dezembro”, disse.
“Ele ficou de estudar. Até quarta, no máximo até quinta, ele
nos dá uma resposta. Se não
concordar, abriremos mão do
Lima”, explicou. Há algum
tempo, o jogador manifestou
vontade de permanecer no
Atlético para a Série A.
Malucelli descartou a contratação do atacante Otacílio
Neto, do Corinthians. “Chegamos a manter contato. Mas hoje
o rendimento salarial é alto para
o nosso padrão. Não temos condição de arcar e ele não abre
mão desse valor”, declarou.

COPA DO BRASIL

Embolia pulmonar afasta Rodrigo por 3 meses
A carreira do zagueiro Rodrigo no futebol não está ameaçada. Mas o problema sofrido
pelo jogador está longe de ser
simples. Diagnosticado com
uma embolia pulmonar, ele foi
internado e ficará em tratamento por no mínimo três meses.
Ontem, os dois médicos do São
Paulo, José Sanchez e Auro
Rayel, além do superintendente de futebol do clube, o também médico Marco Aurélio
Cunha, explicaram detalhes do
ocorrido.

NA BAIXADA

“Claro que é uma coisa
perigosa e ficamos assustados
por se tratar de um jovem atleta sem motivos para apresentar
o quadro”, afirmou José Sanchez. Rodrigo continua internado no Hospital Nove de Julho, na capital paulista, sob os
cuidados da equipe de pneumologia. Ele ficará lá até que os
médicos encontrem a dose certa de medicação para controlar
o caso. Depois disso, ainda terá
acompanhamento em casa, segundo José Sanchez.

Corinthians se concentra no Atlético
A ordem no Corinthians é
esquecer o Campeonato Paulista. Nada de desmerecer a conquista do último domingo diante do Santos, mas a meta corintiana do primeiro semestre
sempre foi brigar pelo título da
Copa do Brasil, pela qual tem
jogo decisivo amanhã, contra
o Atlético-PR, no Pacaembu.
Tudo para não deixar para o
Brasileirão a pressão de conseguir uma vaga na Libertadores

de 2010, justamente o ano do
centenário do clube.
“Comemoramos o título
paulista ontem (domingo), pois
se não comemorasse, não teríamos nenhum dia. Hoje (ontem),
todo mundo se reapresentou e a
página do Paulista foi virada”,
avisou o diretor de futebol do
Corinthians, Mário Gobbi.
Na quarta-feira, no Pacaembu, o Corinthians recebe o
Atlético-PR no jogo de volta

das oitavas-de-final da Copa do
Brasil. A missão é vencer para
conseguir a classificação, pois,
na semana passada, em Curitiba, o time paranaense acabou
com a invencibilidade corintiana na temporada: 3 a 2. “Precisamos fazer 1 a 0, mas não
será fácil. Gol não cai do céu,
se não jogarmos fortes, concentrados, perdemos a vaga”, explicou o volante Cristian, que
já defendeu o Atlético.

LeBron James, que
liderou o Cleveland
Cavaliers a 66 vitórias
em 82 jogos na temporada 2008/2009, recorde
da franquia, foi eleito
ontem o jogador mais
valioso (MVP, sigla em
inglês) da NBA, deixando
para trás Kobe Bryant,
do Los Angeles Lakers, e
Dwyane Wade, do
Miami Heat

Tênis
O tenista brasileiro
Thomaz Bellucci caiu 24
posições no ranking
mundial, segundo a lista
divulgada ontem pela
ATP. Eliminado na
primeira rodada do
Masters de Roma, na
semana passada, ele
aparece agora na 96ª
colocação. E deve deixar
o grupo dos 100
melhores na próxima
semana, quando terá
descontados 120 pontos
do título no Challenger
de Rabat.

Fórmula Indy
A cidade de Ribeirão
Preto (SP) recebeu
ontem feira a visita de
dois representantes da
Fórmula Indy no Brasil,
Carlo Gancia e Willy
Herrmann, e do vicepresidente de competições da categoria, Tony
Coltman, para uma
vistoria técnica de
possíveis traçados para
uma corrida de rua em
2010. Um relatório sairá
entre sete e dez dias.
Ribeirão Preto concorre
com Brasília, São Paulo e
Rio de Janeiro como
candidata a uma possível
prova no País.

Fórmula 1
Rubens Barrichello
recusa-se a parar ao fim
desta temporada da F-1.
O brasileiro afirmou ter
vontade suficiente para
pilotar por mais alguns
anos. O mais experiente
piloto da categoria viveu
meses de expectativa
durante a pré-temporada, já que não tinha
garantias de que seria o
titular da antiga Honda,
atual Brawn. Uma vez
garantido na temporada,
mudou o discurso.
“Quem sabe. Talvez eu
pilote por mais dois ou
três anos”, disse à revista
Auto Motor und Sport.

Esportes

FALANDO COM
AS TORCIDAS

Resultados

Edílson de Souza
edilsondsouza@yahoo.com.br

Em boas mãos
Foram longos quatro
anos de fila. Uma espera que
parecia eterna. Em um time
grande como é o Atlético, ficar sem uma conquista por
tanto tempo é sinônimo de
que algo errado está ocorrendo. Assim, a conquista do titulo paranaense pode ser vista como um prêmio para a
nova diretoria do clube.
É inegável que o Atlético foi o clube brasileiro que
mais cresceu nos últimos 15
anos. Porem, foi aquele também que mais desafetos angariou. Por muitas vezes, fruto de algumas atitudes dos
comandantes na época, foi
considerado um time antipático. Era uma forma arrogante e prepotente para tratar a
sociedade, os seus adversários, a imprensa e principalmente os seus torcedores.
Nos dias atuais, há uma
visível mudança de clima.
São pessoas preocupadas em
buscar resultados de campo e
não apenas números astronômicos em termos financeiros.
Afinal, o Atlético não é um
banco, e sim um time de futebol. Os novos comandantes
estão mais preocupados com
a visibilidade, o clube, o re-

lacionamento interpessoal e
a vontade dos torcedores.
Já comentei em outras
oportunidades que jamais um
torcedor estará preocupado
em olhar um balaço financeiro com um volume elevado
de dinheiro no cofre. Saber
que o seu time é um fenômeno para realizar transações
milionárias. Tampouco cantarão um música em homenagem à contabilidade positiva.
A torcida quer vibrar com as
vitorias e cantar: “É campeão!” Como fez na Arena da
Baixada no ultimo domingo.
Por falar nisso, após a
derrota frente ao seu arquirrival, o Atlético entrou em
campo precisando apenas da
vitoria para conquistar o titulo e venceu ao natural. Foi
uma conquista sem contestações. Com a melhor campanha. E ainda com o maior artilheiro da competição.
Mas não há muito tempo
para festa. Amanhã, o Atlético
já terá outra pedreira, contra o
Corinthians em São Paulo.
Sem contar que no domingo
haverá o início do Brasileirão.
E nesse ano a torcida que algo
mais. Ninguém suportará mais
um ano de sofrimento com a
possibilidade de uma queda
para a Segunda Divisão.
Gabriel Barbosa
neibarbosa@terra.com.br

Primeiro em tudo
Melhor time do campeonato. Artilheiro da competição. Melhor em média de público e arrecadação. Alguém
ainda tem algo a declarar? O
que a torcida dos “verdes” tem
a dizer sobre toda essa supremacia? No ano em que festejam o centenário, ficou marcado para a história quem
manda neste Estado.
Querem ficar falando sobre o clube que tem tradição.
Gostaria que me explicassem
que tradição é essa. Será o tão
comentado estádio que ficou
exposto em uma cartolina? Ou
querem comentar sobre o titulo de 1985? A cada ano, nós
andamos um passo para a frente, e vocês, dois para trás.
Como a torcida deles
pode exigir o título da Copa
do Brasil se no Estadual conseguem ficar em terceiro lugar?
Reflitam sobre tudo,

pois é nítida a decadência de
um clube que menospreza o
nosso crescimento e que não
consegue enxergar a grande
distância que se encontram
as duas associações. Seria
interessante continuarem
com desculpas, argumentos
e outras coisas. Mas abram os
olhos. Esse ano já ficou em
terceiro lugar, no ano em que
seria obrigação ser campeão.
Será que mais um clube esta
entrando em decadência!
Gostaria de lembrar uma
velha frase deles. Torcida se
mede dentro do estádio!

Pode ser
No primeiro jogo contra
os paulistas, nosso time jogou muito bem. A classificação elevaria ainda mais a
moral do grupo. Confiamos
na dedicação de todos para
esse jogo. Pra frente, Furacão!
Um Ultra abraÁo!

Luiz Carlos Betenheuser Júnior
luiz@coritiba.com

Agora a torcida quer
a Copa do Brasil!
Aumentou muito a responsabilidade! A emenda
saiu pior que o soneto e sobrou a responsabilidade para
a diretoria, que prometeu times fortes o suficiente para
lutar por títulos em todas as
competições que o Coxa disputasse durante o ano do seu
Centenário. No Paranaense,
ficou longe disso. Agora, a
torcida quer a Copa do Brasil. Sem meias palavras: é isto!
Os erros de planejamento não vêm de agora. Começaram em 2008. Aquele título regional, às custas de lances individuais de Carlinhos
Paraíba, Marlos, Keirrison e

Henrique Dias foram uma
cortina de fumaça, que continuou no Brasileirão, graças
ao desempenho de Keirrison,
Bastos e depois Vanderlei.
Manter Dorival depois que
ele se demitiu do cargo, trazer Jamelli, depois o Ivo,
manter Jamelli e depois o
Ivo... Uma hora a bomba iria
estourar. Estourou na reta final do Paranaense 2009.
A falta de um bom futebol foi evidente e o time ficou em terceiro no regional.
Pouco para o Centenário.
Agora, a galera cantou em
alto e bom som que quer a
Copa do Brasil. Para isso, o
time precisará jogar muito
mais do que jogou até aqui.
Coritiba, a Torcida que
nunca abandona
David Formiga
davidformiga@terra.com.br

Números no
Estadual e na Copa
O Paraná, ainda na primeira fase do Estadual, enquanto dirigido por Paulo
Comelli, disputou dez partidas (3V, 2E, 5D); marcou 14
gols e sofreu 16 (saldo de 2). Por ter conquistado apenas 11 pontos em 30 possíveis, demonstrou aproveitamento de 36,66%.
A má campanha no estadual (com o perigo de rebaixamento) levou à troca de comando. Com Velloso, o time,
ainda na primeira fase, disputou quatro partidas (3V, 1D),
marcou oito gols e sofreu quatro. Um ótimo início de trabalho do novo treinador — há
tempos um comandante paranista não conseguia aproveitamento de pontos de 75%
(nove em doze pontos) e saldo positivo (quatro gols). O
ponto negativo é que, sob o
comando de Velloso, o time
sofreu gols em todas as partidas da primeira fase.
Veio a segunda fase e a

campanha desandou. Em sete
partidas, o Tricolor de Velloso
conseguiu apenas duas vitórias e dois empates, além de três
derrotas. Marcou nove vezes
e sofreu treze gols. Mais uma
vez via-se o saldo negativo (de
quatro) e o parco aproveitamento (38,09% dos pontos).
Lembremos que o time
foi eliminado na Copa do
Brasil em casa, onde teve uma
vitória e empate, com duas
derrotas; marcou cinco gols e
sofreu seis. Outra vez o saldo
negativo (de um gol) e o baixo aproveitamento (33,33%,
quatro em doze pontos), marcaram a campanha.
Na temporada foram 25
jogos, 9 vitórias, cinco empates e 11 derrotas; 36 marcados e 39 sofridos; um aproveitamento de 42,66%.
Está provado que time
sofre muitos gols demonstra
total ineficácia do sistema
defensivo, falta de orientação
tática e qualidade do elenco
e experiência de quem ministra os treinamentos.
Teu destino È vitÛria!

Estatíísticas

Hoje na TV

Loterias

TABELÃO

JORNAL DO ESTADO
esportes@jornaldoestado.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO
1ª rodada
Sábado
18h30 Palmeiras x Coritiba
18h30 Sport x Grêmio Barueri
18h30 Avaí x Atlético-MG
Domingo
16h00 Atlético-PR x Vitória
16h00 Corinthians x Internacional
16h00 Fluminense x São Paulo
16h00 Cruzeiro x Flamengo
18h30 Santo André x Botafogo
18h30 Grêmio x Santos
18h30 Goiás x Náutico
BRASILEIRO DA SÉRIE B
1ª rodada
Sexta-feira
21h00 Ponte Preta x ABC
21h00 Bragantino x São Caetano
21h00 Campinense-PB x Duque de Caxias
21h00 Figueirense x Ipatinga-MG
Sábado
16h10 Fortaleza x Guarani
16h10 Bahia x Paraná Clube
16h10 Vasco x Brasiliense-DF
16h10 Juventude x Ceará
16h10 Vila Nova-GO x Portuguesa
21h00 América-RN x Atlético-GO
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Divulgação

LIGA DOS CAMPEÕES

Arsenal e Manchester duelam para ir à final
O primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa será conhecido hoje. E será um time inglês, que sairá do confronto entre os
rivais Arsenal e Manchester United, a partir das 15h45 (horário de
Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. No jogo de ida, na
semana passada, o Manchester United ganhou em casa por 1 a 0.
Por isso, joga pelo empate para manter o sonho de ser bicampeão
europeu. O Arsenal, por sua vez, precisa da vitória por dois gols
de diferença.O time londrino não vence o rival desde novembro
de 2002, quando ganhou por 3 a 1. Mas a volta do holandês
Van Persie, recuperado de lesão, dá confiança aos donos da casa.

LOTERIAS
MEGA SENA
Concurso: 1.070
Data: 02/05/2009
Dezenas: 05 - 08 - 16 - 23 - 41 - 53
DUPLA SENA
Concurso: 755- Data: 02/05/2009
1º sorteio: 07 - 28 - 33 - 34 - 39 - 45
2º sorteio: 02 - 10 - 27 - 47 - 48 - 50
LOTERIA FEDERAL
Extração: 04342
Data: 02/05/2009
1° prêmio: 31.845
2° prêmio: 65.476
3° prêmio: 27.407
4° prêmio: 50.777
5° prêmio: 26.898
LOTOFÁCIL
Concurso: 423 Data: 04/05/2009
Dezenas: 01 - 02 - 03 - 05 - 11 - 13
- 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Quinta-feira
17h20 Dep. Cuenca (EQU) x Caracas (VEN)
19h40 Estudiantes (ARG) x Libertad (PAR)
22h00 Universidade do Chile (CHI) x Cruzeiro
22h00 Defensor (URU) x Boca Juniors (ARG)

LOTECA
Concurso: 361 Data: 04/05/09
Nº Time x Time
1) Corinthians/SP 1x1 Santos/SP .......... M
2) Atlético/MG 1x1 Cruzeiro/MG .......... M
3) Goiás/GO 2x0 Atlético/GO .............. 1
4) Paysandu/PA 6x1 São Raimundo/PA ... 1
5) Avaí/SC 3x1 Chapecoense/SC ............ 1
6) Brasiliense/DF 2x0 Brasilia/DF .......... 1
7) Vitória/BA 2x2 Bahia/BA ................. M
8) Fortaleza/CE 1x1 Ceará/CE ............... M
9) Treze/PB 1x2 Sousa/PB ................... 2
10) Vilavelhense/ES 0x0 Rio Branco/ES M
11) Desportiva/ES 2x1 São Mateus/ES ... 1
12) Atlético/PR 2x0 Cianorte/PR .......... 1
13) Barueri/SP 1x1 Ponte Preta/SP ...... M
14) Flamengo/RJ 2x2 Botafogo/RJ ....... M
LOTOMANIA
Concurso: 928 Data: 02/05/2009
Dezenas: 12 - 15 - 17 - 22 - 31 - 32 - 35
- 43 - 44 - 59 - 61 - 73 - 75 - 76 - 78 - 81 83 - 86 - 87 - 91

LOTOGOL
Concurso: 363 - Data: 04/05/09
Jogo Time .................. Placar
0 1 2 3
1
Corinthians/SP
0 1 2 3
Santos/SP
2
Atlético/MG
0 1 2 3
0 1 2 3
Cruzeiro/MG
3
Goiás/GO
0 1 2 3
0 1 2 3
Atlético/GO
4
Paysandu/PA
0 1 2 3
São Raimundo/PA
0 1 2 3
5
Avaí/SC
0 1 2 3
Chapecoense/SC
0 1 2 3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

TIMEMANIA
Concurso: 062
Data: 02/05/2009
Dezenas: 16 - 19 - 33 - 59 - 69 - 70 - 80
Time do coração: Internacional-RS
QUINA
Concurso: 2047 Data: 02/05/2009
Dezenas: 04 - 30 - 43 - 50 - 62

(68), Aston Villa (58), Everton (56), West
Ham (48), Manchester City (47), Fulham (47),
Tottenham (47), Wigan (42), Bolton (39),
Stoke City (39), Portsmouth (38), Blackburn
Rovers (37), Sunderland (35), Hull City (34),
Newcastle United (31), Middlesbrough (31),
West Bromwich (28)

GLOBO
12h45 Globo Esporte
CNT
12h30 Balanço Esportivo
RECORD
12h20 Tribuna no Futebol
CANAL 21
12h30 Esporte Show
BANDEIRANTES

11h30 Jogo Aberto
ESPN BRASIL
10h Pontapé Inicial
12h Bate-bola
15h Show Da Rodada - Camp. Inglês
15h30 Show Da Rodada - Camp. Alemão
16h Planeta Expn
18h Bate-bola
21h30 Futebol No Mundo
23h Sportscenter
0h VT - Arsenal x Manchester United
ESPN
10h Por Dentro Do Vôlei
11h VT NBA - Los Angeles Lakers x Houston Rockets
15h30 Liga dos Campeões - Arsenal x
Manchester United
18h Show Da Rodada - Camp. Espanhol
21h VT - Arsenal x Manchester United
SPORTV
9h30 Redação Sportv
14h Arena Sportv
16h Zona De Impacto
19h Sportv Tá Na Área
21h15 Taça Libertadores - Palmeiras x Sport
23h15 Sportv News
SPORTV 2
19h30 NBB - Franca x Minas
21h30 Copa Do Brasil - Ponte Preta x Americano
Obs: Programação fornecida pelas emissoras e
sujeita a alterações

COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA

ATLÉTICO-MG

FLAMENGO

Palmeiras e Sport se
enfrentam pelas oitavas

Clube demite Leão e Fábio Luciano
contrata Celso Roth encerra carreira

COPA DO BRASIL
Oitavas-de-final, jogos de volta
Hoje
21h30 Ponte Preta x Americano-RJ
Ida: Americano-RJ 0 x 0 Ponte Preta
Amanhã
21h50 Corinthians x Atlético-PR
Ida: Atlético-PR 3 x 2 Corinthians
21h50 Coritiba x CSA-AL
Ida: CSA 0 x 4 Coritiba
19h30 Icasa-CE x Vasco
Ida: Vasco 1 x 1 Icasa-CE
21h50 Atlético-MG x Vitória
Ida: Vitória 3 x 0 Atlético-MG
21h50 Fortaleza x Flamengo
Ida: Flamengo 0 x 0 Fortaleza
21h50 Internacional x Náutico
Ida: Náutico 0 x 3 Internacional
Quinta-feira
21h30 Fluminense x Goiás
Ida: Goiás 2 x 2 Fluminense
COPA LIBERTADORES DA
AMÉRICA
Oitavas-de-final, jogos de ida
Hoje
21h15 Palmeiras x Sport
Amanhã
21h50 San Martín (PER) x Grêmio

De todos os times brasileiros que disputam a Libertadores, o Palmeiras fez o caminho
mais longo para chegar às oitavas-de-final. Também foi o
mais sofrido, com direito à disputa da fase preliminar e o risco de ser eliminado ainda na
etapa de grupos. Mas todas as
dificuldades enfrentadas nos
oito jogos já disputados — incluindo a vitória heroica sobre
o Colo Colo, semana passada,
no Chile — são combustível
para uma arrancada na competição. Hoje, contra o Sport, a
partir das 21h15, no Palestra
Itália, o time palmeirense coloca à prova todo o moral conquistado com a sua recuperação na competição continental.
Como ainda não sabe se
poderá contar com o volante
Pierre, que se recupera de contusão no tornozelo esquerdo,
Luxemburgo não informou qual
escalação usará nesta terça-feira — pode até promover a estreia do volante Mozart (exCoritiba), que foi contratado na
semana passada. Ele nem sequer
especula sobre como será a partida. "Sei que será um jogo difícil", disse o treinador, que reconhece, porém, que haverá um
ingrediente distinto no aspecto
emocional. "Agora, sabemos
que um passa e o outro fica."
No Sport, o técnico Nelsinho Baptista também não quis

LIGA DOS CAMPEÕES DA
EUROPA
Semifinais, jogos de volta
Hoje
15h45 Arsenal (ING) x Manchester United (ING)
Ida: Manchester United 1 x 0 Arsenal
Amanhã
15h45 Chelsea (ING) x Barcelona (ESP)
Ida: Barcelona 0 x 0 Chelsea
COPA DA UEFA
Semifinais, jogos de volta
Quinta-feira
13h30 Shakhtar (UCR) x Dínamo Kiev (UCR)
Ida: Dínamo Kiev 1 x 1 Shakhtar
15h45 Hamburgo (ALE) x Werder Bremen (ALE)
Ida: Werder Bremen 0 x 1 Hamburgo
CAMPEONATO INGLÊS
Complemento da 35ª rodada
Ontem
Aston Villa 1 x 0 Hull City
Classificação: Manchester United (80
pontos), Liverpool (77), Chelsea (74), Arsenal

EM SÃO PAULO
PALMEIRAS

x

Marcos; Wendel, Maurício Ramos,
Danilo e Armero; Souza, Pierre (Mozart),
Cleiton Xavier e Diego Souza; Willians e
Keirrison. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.
SPORT

x

Magrão; Igor, César e Durval;
Moacir, Andrade (Hamilton), Daniel Paulista,
Paulo Baier (Fumagalli) e Dutra; Wilson e
Vandinho. Técnico: Nelsinho Baptista.
Árbitro: Sergio Pezzotta (ARG).
Local: Estádio Palestra Itália, hoje, ás 21h15

divulgar a escalação. Ao contrário de Luxemburgo, que terá
desfalques (como o zagueiro
Marcão, que está suspenso), o
técnico do time pernambucano
conta com "bons" problemas.
Não sabe se mantém a dupla
Fumagalli e Andrade ou promove o retorno de Hamilton e
Paulo Baier ao time titular.
O Sport também tem que
superar o cansaço. A delegação
chegou a São Paulo na sexta-feira
após quase dois dias de viagem
Os jogadores foram obrigados a
dormir no chão do aeroporto de
Lima, no Peru, onde o voo fez
conexão e atrasou por causa do
mau tempo. O mesmo já havia
acontecido em Quito (Equador),
após o jogo contra a LDU, na
última quarta. Por isso, a equipe
nem voltou para Recife.

CAMPEONATO PORTUGUÊS
Complemento da 27ª rodada
Ontem
Trofense 2 x 1 Belenenses
Classificação: Porto (63 pontos), Sporting
(57), Benfica (52), Nacional da Madeira (49),
Braga (46), Leixões (39), Marítimo (37), Vitória
de Guimarães (35), Acadêmica (33), Estrela
da Amadora (30), Paços Ferreira (28), Naval
(27), Vitória de Setúbal (25), Rio Ave (24),
Trofense (22), Belenenses (21)

HOJE NA TV

Horas depois da perda do
título do Campeonato Mineiro
para o Cruzeiro, o técnico
Emerson Leão foi demitido do
comando do Atlético após um
rápido encontro com o presidente do clube, Alexandre Kalil, no início da madrugada de
ontem. Enquanto Leão dava
entrevista no vestiário do Mineirão reclamando da arbitragem no clássico, que confirmou
o bicampeonato celeste, a diretoria alvinegra já acertava
com Celso Roth. O ex-treinador do Grêmio assinou um contrato até o fim desta temporada e já dirige a equipe amanhã,
na partida decisiva contra o
Vitória, no Mineirão, pela competição nacional.

Chegou ao fim a trajetória
de Fábio Luciano no Flamengo
e no futebol. Como era esperado, o zagueiro e capitão rubronegro anunciou ontem sua aposentadoria. No dia 3 de abril, o
veterano jogador, de 34 anos,
afirmara que encerraria sua carreira após a participação da equipe no Estadual do Rio. Na ocasião, ele chegou a assegurar o
tricampeonato, que acabou mesmo sendo conquistado no domingo, após vitória nos pênaltis sobre o Botafogo. Muitos dirigentes e companheiros tentaram fazer com que Fábio voltasse atrás
e mudasse de ideia. Ele chegou
a cogitar a possibilidade. Mas o
peso da idade e o desejo de ser
100% pai falaram mais alto.

RÁPIDA

Mais Libertadores
A Conmebol confirmou ontem a suspensão provisória do
zagueiro Hector Reynoso, do Chivas, por tossir e assoar o
nariz sobre Sebastián Penco, do Everton, do Chile, de forma
provocativa e alusória à gripe suína no confronto entre as
duas equipes da semana passada, pela Copa Libertadores da
América. O jogador não enfrentará o São Paulo nas oitavasde-final da competição, cujos duelos ainda não têm data e
locais definidos justamente pela dificuldade da entidade em
encontrar países que se disponham em receber o Chivas. O
México é considerado o foco inicial da gripe suína,
rebatizada de "influenza A" pela Organização Mundial de
Saúde. O vírus AH1N1 fez ao menos 26 vítimas fatais no país,
que também contabiliza mais de 300 pacientes infectados.
Reynoso pediu desculpas pelo incidente e alegou ter sido
provocado pelos chilenos durante a partida.
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JE calcula médias
dos jogadores de
Atlético, Coritiba
e Paraná durante o
Estadual e divulga
os vencedores

Seleção JE: de 1 a 11, os melhores
NO PARANAENSE DE 2009
Silvio Rauth Filho

O Jornal do Estado divulga hoje a Seleção JE do Campeonato Paranaense 2009, que
mostra os 11 melhores jogadores do Trio de Ferro na competição. A cada partida, a equipe de reportagem avaliou o
desempenho de Atlético, Coritiba e Paraná, atribuindo notas
de 0 a 10 para cada jogador.
Entre os 11 escolhidos pelas médias, estão cinco jogadores do Atlético, quatro do Coritiba e dois do Paraná Clube.
Para ficar entre os melhores, o
atleta precisa ter um mínimo de
sete jogos avaliados. O número é equivalente a um terço da
competição, já que cada time
que chegou à fase final disputou 21 partidas.
A Seleção JE do Paranaense tem a seguinte escalação:
Vanderlei; Rhodolfo, Antonio
Carlos e Chico; Murilo, Valencia, Leandro Donizete, Bruninho e Carlinhos Paraíba; Marcelinho Paraíba e Rafael Moura. A equipe foi montada com
um goleiro, três zagueiros, dois
alas, dois volantes, um meia e
dois atacantes — ou seja, no 35-2, o esquema tático mais utilizado pelos técnicos dos três
clubes durante o Estadual.
A maior média entre os 11
foi do ala-direito Murilo, com
6,54. Sua pior nota no Brasileirão foi 5, na derrota por 1 a 0
para o Rio Branco. Nessa partida, ele sofreu uma luxação no
cotovelo. Por causa disso, está
até hoje em recuperação no departamento médico. Sua melhor
marca foi 8, na vitória por 2 a 1
sobre o Coritiba, na primeira
fase. Além de marcar dois gols

MELHOR MÉDIA

A SELEÇÃO JE

Fotos: Arquivo JE

6,54

foi a média do lateral
Murilo, do Paraná. Foi a
maior pontuação entre
os 11 jogadores eleitos
para a seleção JE do
Paranaense 2009.

na competição, o jogador fez
cinco assistências – é o melhor
do Paraná nessa estatística.
A pior média entre os 11 foi
do meia Carlinhos Paraíba, com
5,75. O jogador foi “escalado”
na ala-esquerda da Seleção JE
por ter atuado a maior parte da
competição nessa função.
Dos 11 atletas, quatro foram revelados nas categorias de
base dos clubes paranaenses.
Rhodolfo, Chico e Murilo são
pratas-da-casa do Atlético. O
Paraná é responsável por formar Bruninho.
Quase todos os jogos foram
avaliados. Apenas três partidas
do Atlético, uma do Coritiba e
duas do Paraná não foram
acompanhadas pela reportagem. Os jornalistas Abraão
Benício, Antonio França, Ayrton Baptista Junior, Juliana Sartori, Lycio Vellozo Ribas e Silvio Rauth Filho se revezaram
na função de atribuir notas aos
jogadores.
No Atlético, 32 jogadores
receberam notas. A média geral para a equipe foi de 5,77.
Os 32 atletas do Paraná atingiram média de 5,55. Já a média
do Coritiba, com 28 jogadores
observados, ficou em 5,66.

Vanderlei
goleiro, 25 anos
Paranaense 2009:
21 jogos / 16 gols sofridos
Seleção JE: 6,35 (20)

Rhodolfo
zagueiro, 22 anos
Paranaense 2009:
20 jogos / 2 gols
Seleção JE: 6,14 (17)

Leandro Donizete
volante, 26 anos
Paranaense 2009:
12 jogos / 0 gol
Seleção JE: 6,07 (7)

Antonio Carlos
zagueiro, 25 anos
Paranaense 2009:
19 jogos / 0 gol
Seleção JE: 5,85 (17)

Bruninho
meia, 18 anos
Paranaense 2009:
9 jogos / 2 gols
Seleção JE: 6,36 (11)

Chico
zagueiro, 22 anos
Paranaense 2009:
20 jogos / 4 gols
Seleção JE: 5,97 (18)

Carlinhos Paraíba
Ala-esquerdo, 25 anos
Paranaense 2009:
17 jogos / 0 gols
Seleção JE: 5,75 (16)

Murilo
ala-direito, 25 anos
Paranaense 2009:
12 jogos / 2 gols
Seleção JE: 6,54 (11)

Rafael Moura
atacante, 25 anos
Paranaense 2009:
19 jogos / 14 gols
Seleção JE: 6,03 (16)

Valencia
volante, 24 anos
Paranaense 2009:
12 jogos / 0 gol
Seleção JE: 6,05 (10)

Marcelinho Paraíba
atacante, 33 anos
Paranaense 2009:
8 jogos / 5 gols
Seleção JE: 6,00 (8)

*entre
parênteses, o
número de
jogos
avaliados

FALTOU JOGAR
As melhores médias entre os jogadores que
não atingiram o mínimo de sete jogos avaliados
Nome
posição
clube
Média
Márcio Azevedo ala-esquerda Atlético
6,66
Raul
ala-direito
Atlético
6,33
Ney
goleiro
Paraná
6,25
Vinícius
goleiro
Atlético
6,20
Pereira
zagueiro
Coritiba
6,17
Everton
meia
Paraná
6,00
Willian
volante
Coritiba
6,00
Dinelson
meia
Coritiba
6,00
Wallyson
atacante
Atlético
5,80
*JA = jogos avaliados

OS PIORES
A seleção dos piores, considerando o limite de dois jogos avaliados

JA*
3
3
6
5
6
6
3
2
5

Nome
posição
Felipe
goleiro
João Paulo
zagueiro
Leandro
zagueiro
Jonathas
zagueiro
Alex
ala-direita
Hernani
volante
Kleber
volante
Ramon
meia
Edu Silva
ala-esquerda
Osmar
atacante
Clênio
atacante
*JA = jogos avaliados

clube
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Coritiba
Paraná
Paraná
Paraná

Média
5,25
5,11
5,20
5,00
4,66
4,83
5,13
4,00
4,66
4,50
4,33

JA*
2
17
5
5
3
9
11
6
9
3
3

OS AVALIADOS
Os melhores por posição, considerando o limite mínimo de sete jogos avaliados para entrar na relação
Nome
Goleiro
Vanderlei
Galatto
Rodolfo

Clube

Média JA

Coritiba
Atlético
Paraná

6,35
6,18
6,04

20
11
12

Zagueiros
Rhodolfo
Chico
Antonio Carlos
Rodrigo Mancha
Cleiton
Luiz Henrique
Elton
Felipe
João Paulo

Atlético
Atlético
Atlético
Coritiba
Coritiba
Paraná
Paraná
Coritiba
Paraná

6,14
5,97
5,85
5,83
5,82
5,68
5,66
5,65
5,11

17
18
17
12
19
11
9
17
17

Ala-direito
Murilo
Araújo
Zé Antonio
Marcio Gabriel
Alberto

Paraná
Paraná
Atlético
Coritiba
Atlético

6,54
5,94
5,59
5,47
5,07

11
9
11
16
7

Volantes
Leandro Donizete
Valencia
Renan
Agenor
Douglas Silva
Edimar
Jairo

Coritiba
Atlético
Atlético
Paraná
Coritiba
Paraná
Atlético

6,07
6,05
6,00
5,97
5,43
5,40
5,27

7
10
7
17
15
11
9

Kleber
Hernani

Paraná
Paraná

5,13
4,83

11
9

Meias
Bruninho
Renatinho
Marlos
Marcinho
Lenilson
Julio dos Santos
Pedro Ken

Paraná
Coritiba
Coritiba
Atlético
Paraná
Atlético
Coritiba

6,36
6,27
6,00
5,88
5,66
5,65
4,97

11
15
8
13
15
13
17

Ala-esquerdo
Carlinhos Paraíba
Fabinho
Vicente
Netinho
Guaru
Edu Silva

Coritiba
Paraná
Coritiba
Atlético
Coritiba
Paraná

5,75
5,60
5,39
5,35
5,32
4,66

16
10
9
14
11
9

Atacantes
Rafael Moura
Atlético
Marcelinho Paraíba Coritiba
Peterson
Paraná
Ariel Nahuelpan
Coritiba
Marcos Aurélio
Coritiba
Wellington Silva
Paraná
Hugo
Coritiba
Lima
Atlético
Julio Cesar
Atlético
Wando
Paraná
Legenda: JA = jogos avaliados

6,03
6,00
5,77
5,71
5,63
5,50
5,50
5,40
5,38
5,07

16
8
9
12
16
17
9
11
13
7

A SELEÇÃO

MAIS ELEIÇÕES

Nome
Clube
Vanderlei
Coritiba
Cleiton
Coritiba
Chico
Atlético
Felipe
Coritiba
Murilo
Paraná
Valencia
Atlético
Jucelei
J.Malucelli
Marcelinho Paraíba Coritiba
Rodrigo Crasso
J.Malucelli
Rafael Moura
Atlético
Bruno Batata
J.Malucelli
Técnico: Leandro Niehues
Prep. físico: Fabiano Rosenau
Preparador de goleiros:
Marcelo Giacomelli (Coritiba)
Massagista: João Miranda
(Coritiba)
Revelação: Bruninho (Paraná)
Revelação do Interior: Ricardo
(Londrina)
Árbitro: Edivaldo Elias da Silva

Imprensa escolhe a
Seleção Kaiser Banda B
Cinquenta e seis profissionais de imprensa elegeram os
melhores jogadores do Campeonato Paranaense de 2009.
A entrega da Seleção Kaiser
Banda B – premiação criada
em 1999 - ocorreu ontem à
noite, no restaurante Toscana.
O time eleito teve a seguinte
escalação: Vanderlei (Coritiba), Cleiton (Coritiba), Chico
(Atlético) e Felipe (Coritiba);
Murilo (Paraná), Valencia
(Atlético) Jucelei (J. Malucelli), Marcelinho Paraíba (Coritiba) e Rodrigo Crasso

(J.Malucelli); Rafael Moura
(Atlético) e Bruno Batata
(J.Malucelli).
O técnico eleito foi Leandro Niehues, do J.Malucelli.
“Mas o Geninho foi citado por
quase todos os profissionais
consultados”, contou Marcelo
Ortiz, coordenador de esportes da Rádio Banda B. “Alguns
até votaram no Geninho como
craque do campeonato”, disse.
Por isso, o técnico do Atlético
acabou recebendo uma homenagem especial na cerimônia
de ontem à noite. (SRF)

CIDADES

Cocaína
Já são quase
4 toneldadas
apreendidas. b2

PREVISÃO DO TEMPO
A instabilidade segue no Paraná nesta terça-feira. A
nebulosdiade fica variável e o tempo um pouco abafado à
tarde. Há um aumento de umidade e calor entre o norte da
Argentina, sul do Paraguai e o sul do Brasil. Novas áreas de
chuva ganham força entre o nordeste da Argentina e Sul do
Paraguai, provocando chuva no Estado.
Paranavaí

Jacarezinho

Londrina
Umuarama Maringa
Campo
Mourão

Guaíra

b1
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Sesa diz ter apenas dois casos
SUSPEITOS E MONITORADOS
Medida provisória vai liberar R$ 141 milhões para o trabalho de prevenção da Influenza A no País

Telêmaco
Borba

Piraí
do Sul

Franklin de Freitas

Da Redação
com agências

Cascavel

Ponta
Grossa
Curitiba

soas vindas de outros países através dos portos, aeroportos e terminais rodoviários paranaenses.
O secretário do Turismo,
Celso de Souza Caron, adiantou que serão instalados postos
de atendimento para prestar informações aos passageiros e
também em eventos com público internacional. “Nesta semana teremos o fórum dos secretários e dirigentes municipais de
turismo, em Curitiba, e repassaremos as orientações”, disse.
A Infraero e a Anvisa vão
articular com as companhias aéreas para que seja estudada a possibilidade de criar um cadastro
dos passageiros vindos de voos
internacionais. Assim, seria possível resgatar a lista de pessoas
que estiveram em viagem com
casos suspeitos e agilizar o tratamento. Ao longo da semana, uma
equipe da Secretaria da Saúde vai
se reunir com cada instituição
envolvida na comissão para discutir formas de atuação que possam ampliar a vigilância.
Já estão sendo comprados
insumos e equipamentos necessários e a escala de plantões médicos para o caso de uma possível
epidemia, além do aumento de
leitos para internamento. Hoje são
28 leitos em todo o Estado, mas
a intenção da cmoissão é preparar 30 hospitais de médio e grande porte do Estado para ficarem
prontos a receber pacientes.
Na terça e amanhã acontecem treinamentos especiais para
técnicos da Sesa e dos quatro
hospitais públicos de referência do Estado: Hospital das Clínicas e Hospital do Trabalhador, que ficam em Curitiba; o
Hospital Universitário de Londrina e o Hospital Costa Cavalcanti em Foz do Iguaçu.

Arno da Silva, 72 anos, despachante
Helio de Almeida Farias, 48 anos, agricultor
Barbara Kail Orias, 89 anos, do lar
Valdinei dos Santos, 33 anos, servente
José Mineiro de Andrade Neto, 84 anos, lavrador
Antonio Alves dos Santos, 56 anos, servente
Dirce Martins do Nascimento Domit, 92 anos, do lar
Ricardo Alexandre de Lima, 26 anos, pedreiro
Eloir Ermilio Pires, 62 anos, vigilante
Mario Crivelli, 88 anos, comerciante
Sinval Salvador de Ramos, 50 anos, mestre obras
Elias de Abreu Fortes, 16 anos, aux. serv. gerais
Maria do Belem Santos, 78 anos, zeladora
Fermino Soares de Oliveira, 54 anos, pedreiro
Emanoel dos Santos Correa, 21 anos, comerciante
Luiz Fernando Viana, 66 anos, policial militar

O governo federal anunciou também a edição de uma
medida provisória liberando
R$ 141 milhões para ações de
prevenção e combate à gripe
suína no Brasil. O crédito foi
pedido na última quinta-feira
pelo Ministério da Saúde ao
Ministério do Planejamento. O
dinheiro será usado para implantar salas de situação em
portos e aeroportos e em campanhas publicitárias. Segundo
o secretário de Vigilância em
Saúde do ministério, Gerson
Penna, a publicidade será focada em medidas sanitárias e
nos sintomas da doença. O ministério espera que a MP seja
editada até o final da semana.
A Organização Mundial da
Saúde informava até a tarde de
ontem que eram, oficialmen-

te, 1.085 os casos confirmados da gripe suína no mundo.
O México confirmou 590 casos da doença e 25 mortes, já
os Estados Unidos registraram
286 casos da doença e uma
morte. Portugal conformou
ontem o primeiro caso da doença no país. É o de uma mulher de 30 anos que esteve no
México.
Há casos confirmados na
Áustria (1), Canadá (101),
China (1), Costa Rica (1), Colômbia (1), Dinamarca (1), El
Salvador (2), França (4), Alemanha (8), Irlanda (1), Israel
(4), Itália (2), Holanda (1),
Nova Zelândia (6), República
da Coréia (1), Espanha (54),
Suíça (1) e Reino Unido (18).
O último boletim oficial da organização havia informado
que eram 985 os casos de gripe suína em todo.

Um caso suspeito e outro
monitorado. Esse é o balanço
sobre a situação da Influenza A
(H1 N1) no Paraná, conforme
o segundo boletim divulgado
pela Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa), ontem. Os pacientes foram atendidos nas regionais de saúde em Curitiba e
Cascavel, respectivamente.
Ambos voltaram do México recentemente e já receberam alta
por não apresentarem riscos de
contágio. Desde o dia 26 de
abril, foram descartados dez
casos da doença no Estado.
De acordo com o secretário
da Saúde, Gilberto Martin, como
ainda não existe confirmação da
doença no Brasil os esforços devem ser no sentido de monitorar
todos os possíveis casos e estruturar uma rede de resposta rápida e eficiente. “O Paraná tem um
plano de contingenciamento desde 2006 e está bem equipado
para enfrentar um agravamento
da situação. Nossa missão, no
momento, é evitar a entrada do
vírus no Estado e garantir que as
unidades de saúde estejam preparadas”, explicou ele.
Ontem, a comissão intersetorial formada pelas Secretarias estaduais da Saúde, Agricultura, Transportes, Educação e
Turismo; Associação de Portos
e Aeroportos do Paraná
(APPA), Defesa Civil, Infraero, Exército, Polícia Militar,
Abin, Anvisa e Conselho das
Secretarias Municipais de Saúde, se reuniram na sede da Sesa.
O objetivo foi avaliar e discutir
medidas de controle da doença
no Estado, entre elas o monitoramento mais rigoroso de pes-

ESTRADAS

VACINAÇÃO

HOMOFOBIA, NÃO

INTERNAMENTO DE CRIANÇAS

Richa recebe ONGs
de direitos civis

35% dos casos são por
intoxicação por remédios

Guarapuava
Foz do Francisco
Iguaçu Beltrão

Irati

Pato
Branco

Litoral

União da
Vitória
Palmas
Fonte: Instituto Tecnológico Simepar

TEMPERATURAS

Previsão para os próximos
três dias em Curitiba
Quarta

Quinta

Máx.

Curitiba 14ºc
Min.

Paranaguá 17ºc

Sexta

Min.

Londrina 17ºc
Min.

Maringá 18ºc
nublado
com chuva

nublado
com chuva
Máx.

encoberto

Cascavel 16ºc

Máx.

Min.

Min.

Máx.

14ºc 25ºc

15ºc 26ºc

Min.

14ºc 24ºc

Min.

Foz do Iguaçu 18ºc

Min.

Min.

Ponta Grossa 14ºc
Min.

AEROPORTOS

Palmas 12ºc

Cidades

Tempo

Visibilidade

Curitiba
Brasília
Florianópolis
Porto Alegre
Rio de Janeiro
São Paulo
Foz do Iguaçu
Buenos Aires

encoberto
poucas nuvens
encoberto
encoberto
encoberto
encoberto
encoberto
encoberto

moderada
moderada
moderada
moderada
moderada
moderada
moderada
moderada

Min.

Guarapuava 13ºc
Min.

Pato Branco 17ºc
Min.

Umuarama 18ºc
Min.

C. Mourão 17ºc

24ºc
Máx.

28ºc
1ºc
Máx.
28ºc
Máx.

31ºc
Máx.

30ºc
Máx.

33ºc
Máx.

26ºc
Máx.

24ºc
Máx.

26ºc
Máx.

27ºc
Máx.

31ºc

pancadas
de chuva

geada

poucas
nuvens

30ºc

Min.

encoberto

Governo vai dar atenção
a portos e aeroportos
Agência Brasil

Máx.

Máxima
Mínima
Em graus
celsius

Reunião uniu Saúde, Anac, Anvisa e Secretarias de Estado

Ceu
nublado
com chuva Claro

MORTOS
Em 4 de maio

CHUVAS

Acidentes no feriado Regime ficou abaixo Campanha vai só
fizeram 22 mortes
do padrão no interior até a sexta-feira
Da Redação

Maria Clara Oliveira
especial para o JE

O feriado do Dia do Trabalhador foi violento nas rodovias federais e estaduais do Paraná. Os balanços das polícias rodoviárias federal e estadual
apontam que 22 pessoas morreram em rodovias que cruzam o
Estado durante os dias de feriadão. Foram registrados 350 acidentes, que terminaram ainda
com 277 pessoas feridas. Mas o
número pode chegar a 28, se
computados as mortes de ontem.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) comparou os dados de
acidentes deste feriado com os
ocorridos na Sexta-Feira Santa
e Páscoa deste ano. Na ocasião,
foram registrados 121 acidentes,
contra 164 atendidos em 1º de
maio. O número de mortes, em
contrapartida, caiu de sete para
quatro. De acordo com a PRF, o
maior número de acidentes aconteceu na sexta-feira.
O maior número de óbitos,
porém, ocorreu em rodovias sob
vigilância do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Entre a
quinta-feira e o domingo, a polícia registrou 18 mortes. A principal causa foi a imprudência
dos motoristas. Todavia, o número de acidentes caiu nas estradas fiscalizadas pelo BPRv se
comparados ao mesmo período
no ano passado. Em 2008, foram registrados 223 acidentes e,
no feriado deste ano, 186 ocorrências foram atendidas.

| cmyk

O mês de maio iniciou com
o mesmo padrão dos últimos
dois meses, ausência de chuvas.
Em março e abril as regiões
Noroeste e Oeste do Estado
foram as que mais sofreram
com a seca, com destaque para
Paranavaí e Toledo. Fevereiro
foi o último mês a apresentar
uma quantidade significativa de
água. Exceção para o litoral
paranaense que exibiu maior
distribuição de chuvas por sua
proximidade com a Serra do
Mar. As variações ainda se devem ao fenômeno La Niña. O
fenômeno resfria as águas do
Oceano Pacífico, causa passagens rápidas de frente frias pela
região Sul e chuvas abundantes na região Norte e Nordeste
do País. O resultado estános
noticiários, inundações mais ao
Norte do Brasil e estiagem prolongada no Sul. A quantidade
média de volume de água calculada pelo Instituto Tecnológico Simepar está longe de ser
alcançada. Em Paranavaí a
média histórica de 151 mm de
chuva para fevereiro ficou em
apenas 37,5 mm, decaindo em
março para 22,5 mm, quando
a média era 118 mm, e atinge
o máximo da seca em abril com
4,5 mm para a média de 73
mm. Toledo apresentou situação semelhante. Em março foram apenas 12 mm de chuva.

Os maiores de 60 anos que
ainda não se vacinaram contra
a gripe têm até esta sexta-feira
para fazê-lo. O Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde informa que,
até o domingo, 103.332 idosos
receberam a vacina, o que representa 53,89% do públicoalvo de 191.733 idosos residentes na cidade.
“O resultado é satisfatório,
mas o ideal é que todos passem
pelos locais de vacinação nesses dias que faltam para o encerramento da campanha”, observa o vice-prefeito e secretário da Saúde, Luciano Ducci.
Até lá, a dose única e grátis
da vacina pode ser encontrada em
qualquer unidade da rede municipal de saúde, inclusive nos centros de urgências médicas, que
estão abertos permanentemente.
A aplicação é feita no braço.
Para o Ministério da Saúde, a campanha será considerada satisfatória onde forem
vacinados pelo menos 80% dos
idosos. No caso de Curitiba,
isso significa que precisam ser
imunizadas, pelo menos 153
mil pessoas. A campanha foi
lançada no último fim de semana de abril, e pretende imunizar pelo menos 15 milhões de
idosos em todo o País. O Ministério da Saúde está investindo R$ 160 milhões na campanha de 2009. Ela pode ser estendida, se ainda sobrarem doses de vacina nos estados.

Representantes de sete Organizações Não-Governamentais
que atuam na defesa dos direitos
dos homossexuais foram recebidos em audiência, ontem, pelo
prefeito Beto Richa e pelo viceprefeito e secretário municipal da
Saúde, Luciano Ducci. O grupo
veio pedir apoio para a proposta
de criminalização da homofobia
(discriminação de homossexuais), que deverá ser discutida na
Câmara Municipal, e a inclusão
do tema homossexualidade no
conteúdo do programa Saúde e
Prevenção nas Escolas.
Richa comprometeu-se em
estudar alternativas junto à Secretaria de Governo Municipal
e aos vereadores para atendê-las.
“A Prefeitura de Curitiba tem
interesse em que todos os segmentos da nossa sociedade sejam
ouvidos e respeitados em sua cidadania”, declarou o prefeito ao
presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais (ABGLT), Toni
Reis, e demais representantes
presentes. Entre eles, os dirigentes das ONGs Dignidade, Dom
da Terra, Centro Paranaense de
Cidadania (Cepac), Transgrupo
Marcela Prado, Artemis e Associação Paranaense da Parada da
Diversidade (Apadi). Os líderes
das entidades também convidaram Richa e Ducci para o seminário que acontecerá na Câmara
Municipal, no próximo dia 18,
onde será debatida cidadania do
segmento e homofobia.

Flávia Gradowski Sampaio

Em 2008, 113 crianças foram internadas no Hospital Pequeno Príncipe com quadro de
intoxicação por medicamentos.
Hoje, no Dia Nacional do Uso
Racional de Medicamentos, o
hospital faz um alerta à comunidade. Medicamentos não são um
bem de consumo qualquer. Em
doses certas, são extremamente
eficazes. Acima desta dose, o
efeito é tóxico e pode deixar sequelas. Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), apontam
que crianças menores de cinco
anos representam cerca de 35%
dos casos de intoxicação por medicamentos no país.
Hoje, durante todo o dia,
voluntários do hospital estarão
na Boca Maldita orientando a
comunidade sobre a necessidade de cuidados que evitam intoxicação de crianças por medicamentos. O número de casos
é alarmante. Tais crianças tiveram de ser hospitalizadas porque estavam com excesso de
drogas no corpo. De acordo com
a coordenadora do curso de farmácia da Faculdades Pequeno
Príncipe, Rosiane Guetter Mello Zibetti, a partir do cenário
observado no ano passado, a instituição traçou um perfil destas
crianças intoxicadas. Observouse que, no âmbito geral, duas

situações foram constatadas.
A primeira refere-se à ingestão de medicamento utilizado por outro membro familiar,
que não a criança. Do total de
crianças internadas em 2008,
quase 10% do total deu entrada no hospital com intoxicação
por tranquilizantes de uso controlado. Outra parte passou mal
após a ingestão de medicamentos para hipertensão e até mesmo pílulas anticoncepcionais.
De acordo com Rosiane, esta
primeira situação mostra que os
adultos estão pouco atentos ao
modo como estes medicamentos estão sendo armazenados.
“Em situações como esta, é
nítido que o medicamento foi
deixado ao alcance da criança e
não foi guardado em local apropriado. Quando falamos em aonde armazenar estes remédios,
falamos de armários que estejam
completamente longe do alcance das crianças, num lugar alto e
trancados”, apontou Rosiane.
Na segunda situação, a intoxicação ocorre por excesso de
medicamento para uso da própria criança. Neste caso, crianças acabaram intoxicadas por
ingerir um número de doses
maior que o estipulado, em especial os antitérmicos. Qualquer
medicamento, seja um simples
antitérmico ou um remédio
mais forte, precisa de orientação médica para ser utilizado.
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Denarc apreende R$ 700 mil
EM COCAÍNA E MACONHA

SEGURANÇA

Governador promete
celas para sexta-feira
Da Redação

Além das drogas, os policiais civis também encontraram um laboratório para refino de coca no Parolin, em Curitiba
Osvaldo Ribeiro/SESP

Da Redação
com agências

Um laboratório usado para
refino de cocaína foi descoberto por policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc),
no domingo, em Curitiba. No
fim de semana, operações da
Denarc apreenderam 35,2 quilos de cocaína e 441 quilos de
maconha avaliadas em mais de
R$ 700 mil. O laboratório para
refino de cocaína foi descoberto no bairro Parolin. Sete pessoas ligadas a um mesmo grupo
foram presas em operações ao
longo do sábado e domingo.
O volume apreendido se
soma às 3.896 toneladas de cocaína pegos pelas polícias no
Paraná até o dia 30 de abril,
conforme balanço do seviço
Narcodenúncia 181. De maconha, foram apreendidos 14.196
quilos em quatro meses. No ano
passado inteiro foram 723 quilos de coca e 86,7 toneladas de
maconha retidos no Paraná.
As investigações, iniciadas
há 30 dias, envolveram os Núcleos da Denarc em Curitiba,
Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato
Branco e Londrina.Com informações repassadas pelo Núcleo
de Londrina, policiais em Curitiba localizaram, na manhã de
domingo, uma casa no Parolin,
onde funcionava um laborató-

rio clandestino. No local, foram apreendidos 22,5 quilos de
cocaína pura e apetrechos para
refinar e embalar a droga. Foram apreendidos uma prensa,
moldes para embalagem de 2
quilos, dióxido de alumínio,
fermento, liquidificador industrial para misturar a droga, acetona e peneiras.
Na noite de sábado, os
policiais já haviam encontrado num Corsa com placas de
Curitiba, 12,3 quilos de cocaína, escondidos nas portas.
Foi nesta noite que um casal
foi preso. Outros cinco homens foram pegos em flagrante em Céu Azul, Palotina
e Assis Chateaubriand.
A cocaína vinha da Bolívia passou por Mato Grosso e
chegou a São Paulo. Depois,
voltou para Curitiba, onde era
preparada para ser distribuída no Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul”, explicou o delegado Michel Araújo. “Eles fazem parte do mesmo grupo que foi preso há
dois meses com 750 quilos de
maconha”, disse.
As apreensões são as maiores já realizadas pela Divisão
Estadual de Narcóticos desde a
sua criação, em 2007. As investigações vão ser intensificadas para a localização de outros membros da quadrilha.

Drogas e materiais usados no laboratório foram trazidos para Curitiba, onde serão destruídos

RÁPIDA

PF também encontra drogas
Agentes de Polícia Federal em Maringá apreenderam, na tarde de ontem, ceca de 11 quilos de
cocaína acondicionados em 12 pacotes envoltos com bexigas coloridas. O entorpecente
estava em fundo falso nas laterais internas de um veículo Ford Fiesta, cor branca, com placas
de Ponta Porã/MS. Dois homens foram presos. O entorpecente era trazido de Ponta Porã
para ser distribuido em Maringá. No domingo, agentes federais também apreenderam 168
quilos de maconha em Guaíra. A apreensão aconteceu no Posto de Fiscalização da Receita
Federal de Guaíra. Um homem residente em Paraíso do Norte, e que conduzia o caminhão
bi-trem, carregado com produtos alimentício, foi preso. No meio das mercadorias estava a
maconha, que seria levada para São Paulo.

PUBLICIDADE LEGAL
INDRA ESTEIO SISTEMAS S/A - IESSA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CNPJ: 09.523.576/0001-08
R.DR.REYNALDO MACHADO, 1056 - PRADO VELHO
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:
Cumprindo as disposições legais e estatutárias, esta Diretoria Submete à apreciação de V.S.ªs., as demonstrações contábeis
relativas ao exercício de 2008 quais sejam: Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, das mutações do Patrimônio Líquido
e Fluxo de Caixa, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes. Importante atentar-se que as demonstrações refletem a posição do período
de 18 de março a 31 de dezembro de 2008 em razão da sua constituição. A diretoria coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.
Aos senhores, aos nossos clientes, fornecedores, instituições financeiras, empregados, a todos quantos, enfim, colaboraram
conosco, deixamos consignados os nossos agradecimentos.
Curitiba, 31 de dezembro de 2008
A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

31/12/2008

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a Receber de Clientes
Outros Créditos
Estoque
Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
Participações em outras Sociedades
IMOBILIZADO
Sistemas Aplicativos - Software
Equipamentos Técnicos
Equipamentos de Informática
Móveis, Utensílios e Instalações
(-)Depreciação/amortização acumulada
TOTAL DO ATIVO

7.786.963,52
663.317,41
4.440.493,16
720.937,68
1.960.716,81
1.498,46
80.445,94
970,00
970,00
79.475,94
25.619,11
16.076,36
23.089,30
17.926,90
(3.235,73)
7.867.409,46

31/12/2008

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

8.513.418,88

SERVIÇOS PRESTADOS

1.538.727,34
6.974.691,54

(-) Impostos sobre serviços / vendas

(1.201.201,51)

(-) Custos de Produtos/Serviços Vendidos

(4.031.014,79)

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

3.281.202,58

=LUCRO OPERACIONAL BRUTO

3.281.202,58

(-) Despesas com Pessoal

(689.078,39)

(-) Despesas Administração e Vendas

(639.529,86)

(+) Receitas Financeiras

31/12/2008

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Fiscais e tributárias
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Emprestimos e Financiamentos
Provisões e encargos sociais trabalhistas
NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos de Pessoas Ligadas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Lucros
TOTAL DO PASSIVO

3.485.776,51
186.379,71
203.980,09
35.238,27
3.000.000,00
60.178,44
374.449,90
374.449,90
374.449,90
4.007.183,05
2.502.000,00
1.505.183,05
7.867.409,46

Demonstrativo do fluxo de caixa - DFC - Indireto
Findo em 31 de Dezembro de 2008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

VENDA DE PRODUTOS

PASSIVO

10.546,01

(-) Despesas Financeiras

(274.101,49)

(=) RESULTADO OPERACIONAL

1.689.038,85

(+) Outras Receitas

-

(-) Outras Despesas

-

(=) LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA CS E IR

1.689.038,85

(-) Provisão para Contribuição Social/IRPJ

(183.855,80)

=LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

1.505.183,05

1. Atividades operacionais
Lucro líquido do período
1.505.183,05
(+) Depreciações
3.235,73
Variaçõesnocirculante
(Aumento)/ Redução das contas do Ativo
31/12/2007
31/12/2008
Variações
Clientes
0,00
4.440.493,16 (4.440.493,16)
Estoque
0,00
1.960.716,81 (1.960.716,81)
Creditos a Receber de Terceiros
0,00
720.937,66
(720.937,66)
Despesas antecipadas
0,00
1.498,46
(1.498,46)
Total ativo circulante
0,00
7.123.646,09 (7.123.646,09)
Aumento/(Redução)dascontasdoPassivo
Fornecedores
0,00
186.379,71
(186.379,71)
Emprestimos
0,00
3.000.000,00 (3.000.000,00)
Obrigações Fiscais e tributarias
0,00
203.980,09
(203.980,09)
Obrigações Sociais e Trabalhistas
0,00
35.238,27
(35.238,27)
Outras Provisões
0,00
60.178,42
(60.178,42)
Exigível a Longo Prazo
0,00
374.449,90
(374.449,90)
Provisões Sociais e Trabalhistas
0,00
0,00
0,00
Exigível a Longo Prazo
0,00
0,00
0,00
Total passivo circulante
0,00
3.860.226,39 (3.860.226,39)
Caixalíquidogerado/nasatividadesoperacionais:
(1.755.000,92)
2.Atividadesdeinvestimentos
(-) Aquisições do ativo permanente
(82.711,67)
(-) Aumento dos investimentos
(970,00)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimentos:
(83.681,67)
3.Atividadesdefinanciamentos
(+) Integralização do capital social
2.502.000,00
Caixa líquido (consumido) nas atividades de financiamentos:
2.502.000,00
4. Aumento / (redução) líquidas das disponibilidades
663.317,41
Disponilibidades imediatas em :
31/12/2007
0,00
Disponilibidades imediatas em :
31/12/2008
663.317,41
Aumento / (redução) líquido das disponibilidades:
663.317,41

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
DESCRIÇÃO
SALDO EM 31/12/2007
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO
SALDOS EM 31/12/2008

CAPITAL
REALIZADO
2.502.000,00

2.502.000,00

RESERVA DE
CAPITAL
-

-

INCENTIVOS
FISCAIS
-

-

RESERVA
LEGAL
-

-

LUCROS
ACUMULADOS
-

TOTAL

1.505.183,05

2.502.000,00
1.505.183,05

1.505.183,05

4.007.183,05

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CONTEXTO OPERACIONAL
A Indra Esteio Sistemas S/A - IESSA iniciou suas atividades em 18 de
março de 2008, atuando como empresa de fabricação de painéis,
letreiros luminosos, aparelhos telefônicos, equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, fabricação de aparelhos e
equipamentos elétricos para sinalização, segurança e controle de
trafego rodoviário e ferroviário, manutenção e reparação de equipamentos transmissores de comunicação, montagem e instalação de
sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas,
portos e aeroportos. Desenvolvimento e licenciamento de programas

de computadores customizáveis, importação e exportação de componentes eletronicos e equipamentos de telefonia, comunicação e informatica;
e prestação de serviços de engenharia de trafego, sistemas e segurança.
A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
A Lei 11.638/07 e a Medida Provisória 449/08 modificam a Lei 6.404/76
em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações

financeiras, as quais foram observadas pela empresa dentro do
conceito do porte estabelecido.
B) SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS MODIFICADAS
As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, não surtiram
efeitos relevantes sobre as demonstrações contábeis referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2007.
As principais alterações nas práticas contábeis promovidas pela
Lei 11.638/07 e pela Medida Provisória 449/08 aplicáveis a empresa
adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008 foram as
seguintes:
• Substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos pela Demonstração dos Fluxos de Caixa, elaborada
conforme regulamentação do CPC 03 - Demonstração dos
Fluxos de Caixa.
C) RESUMO DAS PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
1. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido
dos rendimentos "pró-rata temporis", até a data do encerramento
do balanço.
2. As contas a receber de clientes, representam em sua grande parte
valores a faturar em 2009 decorrentes de contratos para construção de praças de pedágio.
3. Os impostos a recuperar representam valores de créditos de ICMS
e IPI em razão das aquisições de mercadorias e produtos realizados
pela empresa que serão aproveitados quando da saída dos
mesmos.
4. As participações em outras sociedades estão registradas ao custo
e não representam investimentos relevantes.
5. O valor do imobilizado foi registrado ao custo de aquisição ou
construção, deduzido da depreciação/amortização acumulada.
6. As depreciações foram calculadas pelo método linear, com base
em taxas que levam em consideração a vida econômica dos bens,
segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária.
7. As obrigações com fornecedores representam dívidas contraídas
junto a fornecedores de insumos e serviços, essenciais à atividade
da empresa.
8. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre
o lucro são contabilizados pelo regime de competência de acordo
com a legislação vigente.
9. Os empréstimos e financiamentos são atualizados pelas variações
monetárias incorridas até a data do balanço e os juros respectivos
transcorridos estão provisionados. As variações monetárias e os
juros são apropriados no resultado como despesas financeiras.
10.O capital subscrito e integralizado está representado por
2.502.000.000 (Dois milhões, quinhentos e dois) de ações ordinárias nominativas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores da
INDRA ESTEIO SISTEMAS S/A - IESSA
1. Examinamos o Balanço Patrimonial da INDRA ESTEIO SISTEMAS S/
A - IESSA, levantado em 31 de dezembro de 2008 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos
Fluxos de Caixa relativos ao exercício findo naquela data, elaborado sob
a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos em cumprimento das normas de
auditoria em vigor no Brasil e compreenderam:
a. Planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações, o sistema contábil e os controles internos;
b. A constatação com base em teses das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgadas, e; c. A
avaliação das práticas administrativas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras/Contábeis referidas
no parágrafo 1°, representam em todos aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da INDRA ESTEIO SISTEMAS S/A - IESSA, em
31 de dezembro de 2008, o Resultado de suas Operações, as Mutações
de seu Patrimônio Líquido e os seus Fluxos de Caixa referentes ao
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
4. Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores
independentes, as demonstrações contábeis do exercício anterior, pois
a empresa INDRA ESTEIO SISTEMAS S/A - IESSA, iniciou suas
atividades no ano de 2008.
Curitiba, 27 de abril de 2009.
MASTER AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/PRNº 004541/O-1
VALDECIR CAVALHEIRO
Contador
CRC/PR Nº 27460/O-5

DIRETORIA
Paulo Jose Villas Boas Szundy
Diretor Presidente

Jefferson Walan Nantes
Diretor Administrativo Financeiro

SONIA GRAZIELA PEDRINI DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-054120/O-0

As primeiras 20 celas modulares prometidas pelo governo do Estado para desafogar as
carceragens de delegacias e distritos policiais do Paraná devem
ser entregues na sexta-feira. Pelo
menos foi o que anunciou o
governador Roberto Requião,
ontem, na reunião da Operação
Mãos Limpas, de ontem. A entrega das 20 primeiras celas modulares, construídas no pátio do
Centro de Triagem II, em Piraquara, está programada para a
próxima sexta-feira. Mais 41
celas estão em construção. A
medida promete acabar com o
problema da superlotação carcerária de Curitiba e Região Metropolitana.
As primeiras celas modulares vão ajudar a esvaziar as
carceragens do 11º Distrito
Policial (Cidade Industrial) e da
Delegacia de Furtos e Roubos.
No começo do ano, depois de
sucessivas fugas e rebeliões no
Estado, o governo iniciou a
construção das celas, e prometeu que elas começariam a ser
entregues até o final de abril.
Atualmente, existem no
Estado 54 celas modulares, instaladas em Piraquara, Londrina, Palmas, Loanda, Colorado
e Cornélio Procópio. As celas
são aprovadas pelo Ministério
Público e pela Comissão de
Direitos Humanos da Ordem
dos Advogados do Brasil (OABPR) e foram desenvolvidas para
proporcionar segurança e diminuir o número de funcionários
que cuidam da carceragem.
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PUBLICIDADE LEGAL

PROCLAMAS

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E CIENTIFICAÇÃO
CURITIBA - PR
Data do leilão:22/05/09 - A partir das: 09:00
Local: ESCRITORIO - JOSE LOUREIRO 464 - CONJUNTO 83 - CENTRO,
CURITIBA , PR
MARIA CLARICE DE OLIVEIRA, Leiloeiro Oficial matrícula 680 estabelecido a
R.PARANÁ , 3033. EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL FORMATO, CASCAVEL
,PR, telefone 4530377555 , faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG
10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento
de dívidas hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08
(oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da
comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL. SED:40871CONTRATO: 8037400504505- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA: 03743 SILVANO MARTINS DA SILVA, BRASILEIRO(A), AUX. DE PRODUÇÃO CPF
03151954952, CI 6939634-8-PR, SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: LOTE 06, QUADRA 04, PLANTA MORADIAS BONATO
BAIRRO GANCHINHO, A RUA ODINIR POLYDORO, ESQUINA COM A RUA
RADIALISTA SOUZA MORENO, SITIO CERCADO, EM CURITIBA, AREA TOTAL
DE 140,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS E VAGA DE GARAGEM SE HOUVER. SALDO DEVEDOR +
ACESSÓRIOS: R$ 6.426,52. VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 10.605,85
CASCAVEL, 05/05/09
MARIA CLARICE DE OLIVEIRA

CARTÓRIO DE CAMPO COMPRIDO
CESAR AUGUSTO CHAGAS – OFICIAL
Rua Eduardo Sprada, 3639 - Fone/Fax (41) 373-3235 – CEP 81210-370 – Curitiba – PR
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: 1) JUAREZ SOARES OLIVEIRA e MARILDA
AIRES DE LIMA; 2) EVERTON HENRIQUE DE LORENZI e EMILIANA KAUANA
PALHANO; 3) RODRIGO DE LIMA MARTINS e FATIMA BERNARDINELLI; 4)
RODRIGO OTAVIO SESTREM e DAYANE ANDRADE CHICORA; 5) MARIO STASIAK e IVANETH PEREIRA; 6) ISMAEL DA COSTA VAZ e EVA RODRIGUES DOS
SANTOS; 7) MARCELO RIBEIRO DA SILVA e ALCIONE DE SOUZA; 8) DANIEL
MACENO GONÇALVES e MICHELE VIANNA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no prazo de
15(quinze) dias.
Curitiba , 04
de MAIO de 2009.
CESAR AUGUSTO CHAGAS
Oficial

PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE 2º PÚBLICO DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO
SED: 0501291 Contrato(s): 803760050089-9
No dia: 13/05/2009 às 11:05 horas
Local: em frente a Caixa Econômica Federal, Agência Colombo, situada à Rua
José Leal Fontoura, nº 357, Centro, Colombo, Paraná
HAMILTON RIBAS VON LINSINGEN, Leiloeiro(a) Oficial, faz saber que, devidamente
autorizado(a) pelo agente fiduciário, FIN-HAB CREDITO IMOBILIARIO S/A, designado
pelo extinto Banco Nacional de Habitação, sucedido por Caixa Econômica Federal na
forma do Decreto-Lei Nº 2291/86, venderá na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70, de 21/
11/66 e Regulamentação Complementar), em Segundo Público Leilão, no dia, hora e
local acima referidos, o imóvel adiante descrito para pagamento de dívida hipotecária
em favor de CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e de propriedade de:

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E CIENTIFICAÇÃO
CURITIBA - PR
Data do leilão: 22/05/09 - A partir das: 09:00
Local: ESCRITORIO - JOSE LOUREIRO 464 - CONJUNTO 83 - CENTRO - CURITIBA/PR,
CURITIBA , PR
MARIA CLARICE DE OLIVEIRA, Leiloeiro Oficial matrícula 680 estabelecido a R.PARANÁ , 3033.
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL FORMATO, CASCAVEL ,PR, telefone 4530377555 , faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990
e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no
dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor
de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que
remunera as cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no
momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e
despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os
imóveis.
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação
de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL.
SED:41130- CONTRATO: 8152400509329- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA: 15245 VALDECIR MARTINS, BRASILEIRO, TECNICO MECANICO CPF 54695902915, CI 4R/1.393.324-SC,
CASADO COM ROSANIA FATIMA CARDOSO MARTINS, BRASILEIRA, DO LAR, CPF 82187398900, CI
2R/2.058.580-SC - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA 27, CONJUNTO RESIDENCIAL BARIGUI, A RUA DA
OLARIA, (RUA TITO CALDERARI), (220), (CAMPINA DO SIQUEIRA), EM CURITIBA, COM AREA
CONSTRUIDA DE 61,20M2, IGUAL A DE OCUPACAO DO TERRENO, AREA NÃO EDIFICADA DE
61,20M2, UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA, DESTINADAAJARDIM QUINTAL, CORRESPONDENDO-LHE UMA
FRAÇÃO IDEAL DE 0,01419 OU 1,419% DO SOLO E PARTES COMUNS, COM TODAS AS SUAS
INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS E VAGA DE GARAGEM SE HOUVER
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 31.810,33. VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 41.086,02

ROSE MERI KOCHY SANTOS
CI: 4262288-5 PR - CPF: 61194514987
SOLTEIRO(A) MAIOR - SECRETÁRIA - BRASILEIRA
Casa nº 03, do Condominio Vila Bressa, com area total de 57,82m², sito a Rua
Atalaia, nº 1460, Colombo/PR, conforme matrícula N.47724 do Registro de
Imóveis de Colombo/pr.
A venda será feita mediante pagamento à vista, podendo a arrematante pagar no ato,
como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da arrematação e o saldo restante no
prazo impreterível de 8 dias, sob pena de perda do sinal dado.
O lance mínimo para a venda será correspondente ao saldo devedor e acessórios ou
avaliação de mercado. A venda será feita pelo maior lance obtido.
Fica(m) desde já notificados do presente leilão o(s) mutuário(s) acima indicado(s)
caso não seja(m) localizado(s).
O(a) Leiloeiro(a) acha-se habilitado(a) a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel no seguinte local: RUA FERNANDES DE BARROS,1050- ALTO DA XV. BAIRRO: . CEP: 80040-200, CURITIBA/PR. FONE: 413387-6077 nos horários das 9:00 às 18:00 horas.
Atenciosamente,
______________________________
HAMILTON RIBAS VON LINSINGEN
Leiloeiro Oficial
41-3263-3604

CASCAVEL, 05/05/09
MARIA CLARICE DE OLIVEIRA

PUBLICAÇÕES NO JORNAL DO ESTADO DIAS 27/04 – 05/05 – 13/05

SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL NO PARANÁ – SINFISPAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, de acordo com artigo 8º do Estatuto da entidade, estão convocados todos os filiados do Sinfispar para a Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 07 de maio de 2009, na sede do SINFISPAR, na rua Mal. Deodoro,
450 - salas 903/4, nesta capital, às 09horas, em primeira convocação e às 09h30min,
em segunda convocação, para tratar e deliberar sobre os seguintes assuntos:
1. adesão do Sinfispar ao processo de unificação da representação sindical da
categoria por intermédio do SINDIFISCO NACIONAL - Sindicato Nacional dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, nos termos de seu estatuto;
2. manutenção da categoria em estado de assembleia geral extraordinária de caráter
permanente, para acompanhamento e tomada de deliberações sobre o processo de
unificação, até que este se conclua;
3. outros assuntos relacionados ao processo de unificação;
4. assuntos gerais.
Curitiba, 04 de maio de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMFI
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL)
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1799/2009 - PREGÃO Nº 043/2009
OBJETO:Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do
município de Araucária, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
DO PROTOCOLO E SESSÃO DE ABERTURA: OS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NO PROTOCOLO GERAL até as 09:30 horas de 19 de maio de 2009
e a abertura se dará no mesmo dia ás 10:00 horas (dez horas), na sala de abertura de licitações, localizada
no pavimento térreo da Prefeitura do Município de Araucária.
O Edital completo está disponível no site www.araucaria.pr.gov.br e no Departamento de Licitações, das
9:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h. Informações pelos telefones (041) 3614-1448 e 3614 –1453.
Araucária, 29 de abril de 2009.
__________________________
OSVALDO CÉSAR MARTINS
PREGOEIRO

Dejanira Freitas Braga
Presidente do Sinfispar

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ – FAEP
SINDICATOS RURAIS
EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2009
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, a Federação da Agricultura
do Estado do Paraná-FAEP e os Sindicatos Rurais e/ou de produtores rurais dos
municípios de: Abatia; Adrianopolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandare, Altamira do
Parana, Alto Paraiso (ex-Vila Alta), Alto Parana, Alto Piquiri, Altonia, Alvorada do Sul,
Amapora, Ampere, Anahy, Andira, Ângulo, Antonina, Antonio Olinto, Apucarana,
Arapongas, Arapoti, Arapua, Araruna, Araucaria, Ariranha do Ivai, Assai, Assis
Chateaubriand, Astorga, Atalaia, Balsa Nova, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Barra do
Jacare, Barracao, Bela Vista do Caroba, Bela Vista do Paraiso, Bituruna, Boa Esperanca,
Boa Esperanca do Iguacu, Boa Ventura de Sao Roque, Boa Vista da Aparecida,
Bocaiuva do Sul, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso, Bom Sucesso do Sul, Borrazopolis,
Braganey, Brasilandia do Sul, Cafeara, Cafelandia, Cafezal do Sul, California, Cambara,
Cambe, Cambira, Campina da Lagoa, Campina do Simao, Campina Grande do Sul,
Campo Bonito, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourao,
Candido de Abreu, Candoi, Cantagalo, Capanema, Capitao Leonidas Marques, Carambei,
Carlopolis, Cascavel, Castro, Catanduvas, Centenario do Sul, Cerro Azul, Ceu Azul,
Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaucha, Clevelandia, Colombo, Colorado, Congonhinhas,
Conselheiro Mairinck, Contenda, Corbelia, Cornelio Procopio, Coronel Domingos Soares,
Coronel Vivida, Corumbatai do Sul, Cruz Machado, Cruzeiro do Iguacu, Cruzeiro do
Oeste, Cruzeiro do Sul, Cruzmaltina, Curitiba, Curiuva, Diamante do Norte, Diamante
do Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Douradina, Doutor Camargo, Doutor Ulysses,
Eneas Marques, Engenheiro Beltrao, Entre Rios do Oeste, Esperanca Nova, Espigao
Alto do Iguacu, Farol, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Fenix, Fernandes Pinheiro, Figueira,
Flor da Serra do Sul, Florai, Floresta, Florestopolis, Florida, Formosa do Oeste, Foz do
Iguacu, Foz do Jordao, Francisco Alves, Francisco Beltrao, General Carneiro, Godoy
Moreira, Goioere, Goioxim, Grandes Rios, Guaira, Guairaca, Guamiranga, Guapirama,
Guaporema, Guaraci, Guaraniacu, Guarapuava, Guaraquecaba, Guaratuba, Honorio
Serpa, Ibaiti, Ibema, Ibipora, Icaraima, Iguaracu, Iguatu, Imbau, Imbituva, Inacio
Martins, Inaja, Indianopolis, Ipiranga, Ipora, Iracema do Oeste, Irati, Iretama, Itaguaje,
Itaipulandia, Itambaraca, Itambe, Itapejara D’oeste, Itaperucu, Itauna do Sul, Ivai,
Ivaipora, Ivate, Ivatuba, Jaboti, Jacarezinho, Jaguapita, Jaguariaiva, Jandaia do Sul,
Janiopolis, Japira, Japura, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Jataizinho, Jesuitas, Joaquim
Tavora, Jundiai do Sul, Juranda, Jussara, Kalore, Lapa, Laranjal, Laranjeiras do Sul,
Leopolis, Lidianopolis, Lindoeste, Loanda, Lobato, Londrina, Luiziana, Lunardelli,
Lupionopolis, Mallet, Mambore, Mandaguacu, Mandaguari, Mandirituba, Manfrinopolis,
Mangueirinha, Manoel Ribas, Marechal Candido Rondon, Maria Helena, Marialva,
Marilandia do Sul, Marilena, Mariluz, Maringa, Mariopolis, Maripa, Marmeleiro, Marquinho,
Marumbi, Matelandia, Matinhos, Mato Rico, Maua da Serra, Medianeira, Mercedes,
Mirador, Miraselva, Missal, Moreira Salles, Morretes, Munhoz de Mello, Nossa Senhora
Das Gracas, Nova Alianca do Ivai, Nova America da Colina, Nova Aurora, Nova
Cantu, Nova Esperanca, Nova Esperanca do Sudoeste, Nova Fatima, Nova Laranjeiras,
Nova Londrina, Nova Olimpia, Nova Prata do Iguacu, Nova Santa Barbara, Nova
Santa Rosa, Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ortigueira, Ourizona, Ouro Verde D’oeste,
Paicandu, Palmas, Palmeira, Palmital, Palotina, Paraiso do Norte, Paranacity, Paranagua,
Paranapoema, Paranavai, Pato Bragado, Pato Branco, Paula Freitas, Paulo Frontin,
Peabiru, Perobal, Perola, Perola D’oeste, Pien, Pinhais, Pinhal do São Bento, Pinhalao,
Pinhao, Pirai do Sul, Piraquara, Pitanga, Pitangueiras, Planaltina do Parana, Planalto,
Ponta Grossa, Pontal do Parana, Porecatu, Porto Amazonas, Porto Barreiro, Porto
Rico, Porto Vitoria, Prado Ferreira, Pranchita, Presidente Castelo Branco, Primeiro de
Maio, Prudentopolis, Quarto Centenario, Quatigua, Quatro Barras, Quatro Pontes,
Quedas do Iguacu, Querencia do Norte, Quinta do Sol, Quitandinha, Ramilandia,
Rancho Alegre, Rancho Alegre D’oeste, Realeza, Reboucas, Renascenca, Reserva,
Reserva do Iguacu, Ribeirao Claro, Ribeirao do Pinhal, Rio Azul, Rio Bom, Rio Bonito
do Iguacu, Rio Branco do Ivai, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Rolandia, Roncador,
Rondon, Rosario do Ivai, Sabaudia, Salgado Filho, Salto do Itarare, Salto do Lontra,
Santa Amelia, Santa Cecilia do Pavao, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Fe, Santa
Helena, Santa Ines, Santa Isabel do Ivai, Santa Izabel do Oeste, Santa Lucia, Santa
Maria do Oeste, Santa Mariana, Santa Monica, Santa Tereza D’oeste, Santa Terezinha
de Itaipu, Santana do Itarare, Santo Antonio da Platina, Santo Antonio do Caiua, Santo
Antonio do Paraiso, Santo Antonio do Sudoeste, Santo Inacio, São Carlos do Ivai, São
Jeronimo da Serra, São Joao, São Joao do Caiua, São Joao do Ivai, São Joao do
Triunfo, São Jorge do Ivai, São Jorge do Patrocinio, São Jorge D’oeste, São Jose da
Boa Vista, São Jose Das Palmeiras, São Jose dos Pinhais, São Manoel do Parana, São
Mateus do Sul, São Miguel do Iguacu, São Pedro do Iguacu, São Pedro do Ivai, São
Pedro do Parana, São Sebastiao Amoreira, São Tome, Sapopema, Sarandi, Saudade do
Iguacu, Senges, Serranopolis do Iguacu, Sertaneja, Sertanopolis, Siqueira Campos,
Sulina, Tamarana, Tamboara, Tapejara, Tapira, Teixeira Soares, Telemaco Borba, Terra
Boa, Terra Rica, Terra Roxa, Tibagi, Tijucas do Sul, Toledo, Tomazina, Tres Barras do
Parana, Tunas do Parana, Tuneiras do Oeste, Tupassi, Turvo, Ubirata, Umuarama,
Uniao da Vitoria, Uniflor, Urai, Ventania, Vera Cruz do Oeste, Vere, Virmond, Vitorino,
Wenceslau Braz, Xambre, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971,
que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao princípio da publicidade
e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os
produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a
qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou
“Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição
Sindical Rural do exercício de 2009, devida por força do que estabelecem o Decretolei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento
deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2009, em qualquer
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de
recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada,
constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e
atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com
base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita
Federal com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro
de 1.996, e estão sendo remetidas por via postal para os endereços indicados nas
respectivas declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento das
Guias de Recolhimento pela via postal, os contribuintes deverão solicitar a emissão da
segunda via diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até
5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento. Eventuais impugnações administrativas
contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito, perante a CNA, situada no
SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício Antonio Ernesto de Salvo, Brasília Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá ser realizado
pelo contribuinte, via correio ou entregue na sede da CNA ou da Federação da Agricultura
do Estado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Curitiba, 15 de abril de 2009
Ágide Meneguette
Presidente

ORAÇÃO PARA HOJE

VICASING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRIPAS LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba a LICENÇA-PREVIA, para INDÚSTRIA DE
PREPARAÇÃO DE SUBPRODUTOS DO ABATE E COMERCIO
ATACADISTA EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIPAS)
Situado a Rua Carlos de Laet 4657 - Boqueirão Curitiba - PR

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INDRA ESTEIO SISTEMAS S/A - IESSA
NIRE 41300074976
CNPJ/MF 09.523.576/0001-08
Às 13 (treze) horas do dia 26 de setembro de 2.008, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, na Rua Dr. Reynaldo Machado nº 1056, Prado Velho,
CEP 80.215-010, sede da Companhia, reuniu-se a totalidade do Conselho de Administração da Companhia INDRA ESTEIO SISTEMAS
S/A - IESSA, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.523.576/000108, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, com número de NIRE 41300074976, ou
seja, com a presença pessoal dos Srs. EDUARDO ROSEMBERG, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador do título de
documento RG no. 25.271.521-4, inscrito no CPF/MF sob no.
271.145.258-18, passaporte no. CO477217, residente e domiciliado
na Alameda Brilhante, 394, residencial 9, Alphaville, São Paulo; PAULO JOSÉ VILLAS BÔAS SZUNDY, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.212.648 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob nº 103.267.156-49, residente e
domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Saint
Hilaire nº 122, apartamento 302, Água Verde, CARLOS VALÉRIO
AVAIS DA ROCHA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.630.637-8 SSP-PR e inscrito no CPF/
MF sob nº 735.472.719-91, residente e domiciliado na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Ângelo Mazzarotto nº 963, casa 2,
e MARLUS TADEU DE ARRUDA COELHO, brasileiro, separado,
portador da cédula de identidade RG n. 5.806.724-5, SSP-PR, inscrito
no CPF/MF sob n. 921.623.399-00, residente e domiciliado a Rua Jaú,
nº 920 CEP. 83328 - 440 na cidade de Pinhais Estado do Paraná, e com
a presença por meio de conferência telefônica, com base no permissivo
do artigo 13º., parágrafo terceiro, do Estatuto Social, dos Srs. EDUARDO BONET SÁNCHEZ, espanhol, engenheiro de rodovias, canais e
portos, casado, portador da identidade n. 02523740-L, passaporte
número AC061322, inscrito no CPF/MF sob no. 749.188.851-87, residente na Espanha, em Boadilla (Madrid), Merduiña Praia, número 24;
MARCOS IÑIGUEZ FUENTES, espanhol, engenheiro industrial, casado, portador da identidade n. 21428129-H, passaporte número
AE004893, inscrito no CPF/MF sob no. 749.189.071-72, residente, na
Espanha, na cidade de Madri, ambos que são representados, para fins de
assinatura de ata, por seu procurador VICENTE DO PRADO
TOLEZANO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob no.
130.877 e no CPF/MF sob no. 091.609.548-76, com escritório em São
Paulo, Capital, na Avenida Liberdade, 701, 14° andar, e em Curitiba,
Paraná, na Rua Comendador Araújo, 323, 1º. andar (cópia da procuração
anexa), tudo para tratar da ordem do dia, já de conhecimento prévio da
totalidade dos senhores conselheiro, qual seja:
a) Tratar sobre assuntos financeiros, dentre eles tecer comentários financeiros sobre o balancete de agosto e setembro; bem como tratar do Cash-flow
atualizado, verificando a necessidade de financiamento; e discutir o Orçamento de 2009, definindo suas diretrizes básicas para a concepção e formato;
b) Tomar conhecimento dos consórcios firmados entre ETT e Indra quanto
ao projeto I Urbano Curitiba; e Consórcio entre Esteio INDRA no
Projeto de Radares do DNIT;
c) Tomar conhecimento dos assuntos relacionados à organização e recursos humanos; apresentação de organograma para revisão e aprovação; proposta, a avaliação e a aprovação da política de remuneração e
benefícios IESSA;
d) Ampliação da sede da Companhia;
e) Definir a próxima reunião;
f) As opiniões e perguntas.
Nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 13 do Estatuto
Social, assumiu a presidência dos trabalhos o presidente do Conselho
de Administração, Sr. EDUARDO ROSEMBERG, já qualificado nesta
ata, o qual convidou a mim, PAULO JOSÉ VILLAS BÔAS SZUNDY,
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Todo o dia eu preciso de você, Senhor, mas hoje, especialmente, eu preciso de uma
força maior para enfrentar a realidade.
Hoje eu preciso sentir você, Senhor, mais perto para engrandecer a minha coragem e
superar o meu medo.
... Sozinho eu não posso me modificar, há momentos que as criaturas humanas precisam de um poder maior para as soluções que parecem impossíveis.
Assim, querido Senhor, eu oro para que o Senhor segure as minhas mãos trêmulas e
esteja comigo, hoje ...
(A.M.)

para secretariá-lo, o que aceitei. Após discussão de todas as matérias da
ordem do dia pelos senhores conselheiros, foi deliberado o quanto segue,
por unanimidade de votos:
a) Foi debatido entre os conselheiros que o cumprimento das previsões de
fluxo de caixa apresentado depende em grande medida da recuperação esperada por parte da OHL para o mês de novembro. Foi enviado ao cliente um
relatório que justifica a partilha de custos com base para o lance para evitar
ser o atraso do pagamento adicional por este motivo. A recuperação da
OHL irá permitir o retorno do empréstimo de R $ 3,3 M conforme o
cronograma. Com relação ao orçamento 2009, o Conselho apontou a necessidade de cumprir os prazos estabelecidos, definindo o processo orçamental
para 2009. De acordo com o acima exposto, o Conselheiro Villas Boas irá
avançar o mais rapidamente que possível no tema, juntamente com Pipeline
Comercial em uma indicação do resto de oportunidades de negócio. Além
disso, o Sr. Jefferson Nantes irá cobrar os dados na aplicação em coordenação com o Controle de Gestão de mercado. O orçamento será aprovado
formalmente na próxima reunião do Conselho de Governadores a convocar
no início de dezembro.
b) Diante da necessidade, o Conselho concordou em rever todos os aspectos tributários desses consórcios, a fim de minimizar os danos causados ao Consórcio.
c) O Conselho aprovou por unanimidade o organograma da sociedade - Anexo
1. Além disso, o Conselho aprovou por unanimidade a implementação de
política salarial de uma parte variável da remuneração com base na aplicação
dos objetivos previamente acordados cuja realização está sujeita a avaliação.
Para esse fim o Sr. Villas Boas enviará uma proposta definindo os percentuais
para aplicar e as pessoas da equipa de gestão para afetar que será aprovada na
próxima reunião do Conselho.
d) No que se refere a ampliação da atual sede do IESSA, fica acordado que
o Sr. Villas Boas apresentará análise de alternativas (investimento em novas imóveis, alugueis ou outras instalações), do ponto de vista do financeira e operacional. A decisão final será aprovada na próxima reunião do
Conselho.
e) Foi acordado por unanimidade a data do próximo encontro, que será
realizado no próximo dia 04 de dezembro de 2008, às 16:00 hs. havendo
a possibilidade de ser realizada por conference call. Nada mais havendo
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e como ninguém se manifestou foi suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi
assinada por todos os presentes em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.
Curitiba, 26 de setembro de 2.008
EDUARDO ROSEMBERG
Presidente
Membro do Conselho de Administração
MARCOS IÑIGUEZ FUENTES
Membro do Conselho de Administração
p. Vicente do Prado Tolezano
PAULO JOSÉ VILLAS BÔAS SZUNDY
Secretário
Membro do Conselho de Administração
CARLOS VALÉRIO AVAIS DA ROCHA
Membro do Conselho de Administração
EDUARDO BONET SÁNCHEZ
Membro do Conselho de Administração
p. Vicente do Prado Tolezano
MARLUS TADEU DE ARRUDA COELHO
Membro do Conselho de Administração
A presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
nº 20091393540 por despacho em 24/04/2009.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INDRA ESTEIO SISTEMAS S/A - IESSA
NIRE 41300074976
CNPJ/MF 09.523.576/0001-08
Às 16 (dezesseis) horas do dia 04 de dezembro de 2.008, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Reynaldo Machado nº 1056,
Prado Velho, CEP 80.215-010, sede da Companhia, reuniu-se a totalidade do Conselho de Administração da Companhia INDRA ESTEIO
SISTEMAS S/A - IESSA, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF
sob nº 09.523.576/0001-08, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, com número de
NIRE 41300074976, ou seja, com a presença pessoal dos Srs. EDUARDO ROSEMBERG, brasileiro, separado, administrador de empresas,
portador do título de documento RG no. 25.271.521-4, inscrito no
CPF/MF sob no. 271.145.258-18, passaporte no. CO477217, residente e domiciliado na Alameda Brilhante, 394, residencial 9, Alphaville,
São Paulo; PAULO JOSÉ VILLAS BÔAS SZUNDY, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
7.212.648 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 103.267.156-49, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua
Saint Hilaire nº 122, apartamento 302, Água Verde, CARLOS VALÉRIO
AVAIS DA ROCHA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.630.637-8 SSP-PR e inscrito no CPF/
MF sob nº 735.472.719-91, residente e domiciliado na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Ângelo Mazzarotto nº 963, casa 2,
e MARLUS TADEU DE ARRUDA COELHO, brasileiro, separado,
portador da cédula de identidade RG n. 5.806.724-5, SSP-PR, inscrito
no CPF/MF sob n. 921.623.399-00, residente e domiciliado a Rua Jaú,
nº 920 CEP. 83328 – 440, na cidade de Pinhais Estado do Paraná, e com
a presença por meio de conferência telefônica, com base no permissivo
do artigo 13º., parágrafo terceiro, do Estatuo Social, dos Srs. EDUARDO BONET SÁNCHEZ, espanhol, engenheiro de rodovias, canais e
portos, casado, portador da identidade n. 02523740-L, passaporte número AC061322, inscrito no CPF/MF sob no. 749.188.851-87, residente na Espanha, em Boadilla (Madrid), Merduiña Praia, número 24;
MARCOS IÑIGUEZ FUENTES, espanhol, engenheiro industrial, casado, portador da identidade n. 21428129-H, passaporte número
AE004893, inscrito no CPF/MF sob no. 749.189.071-72, residente,
na Espanha, na cidade de Madri, ambos que são representados, para fins
de assinatura de ata, por seu procurador VICENTE DO PRADO
TOLEZANO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob
no. 130.877 e no CPF/MF sob no. 091.609.548-76, com escritório em
São Paulo, Capital, na Avenida Liberdade, 701, 14° andar, e em Curitiba,
Paraná, na Rua Comendador Araújo, 323, 1º. andar (cópia da procuração anexa), bem como, ainda, com a presença pessoal do Sr. JEFFERSON
WALAN NANTES na qualidade de convidado, tudo para tratar da ordem
do dia, já de conhecimento prévio da totalidade dos senhores conselheiro, qual seja:
a) Análise e aprovação do orçamento para o exercício fiscal de 2009;
b) Análise e aprovação da política salarial variável, com base nos detalhes a serem apresentados;
c) Análise e aprovação da ampliação da sede com base nos estudos a
serem apresentados;
d) Tomada de conhecimento da renúncia ao Cargo de Diretor Financeiro
da Sociede pelo Sr. Eduardo Rosemberg e nomear substituto;
e) Outros assuntos;
f) Dúvidas e questionamentos. Nos termos do que dispõe o parágrafo
primeiro do artigo 13 do Estatuto Social, assumiu a presidência dos trabalhos o presidente do Conselho de Administração, Sr. EDUARDO
ROSEMBERG, já qualificado nesta ata, o qual convidou a mim, PAULO
JOSÉ VILLAS BÔAS SZUNDY, para secretariá-lo, o que aceitei. Após
discussão de todas as matérias da ordem do dia pelos senhores conselheiros, foi deliberado o quanto segue, por unanimidade de votos:
a) Mediante apresentação e explicações necessárias quanto à confecção
e considerações, o orçamento 2009 , foi aprovado por unanimidade e

segue como anexo deste. Foi reconhecido que o numero de estrangeiros
deve ser diminuído por estarem acarretando maiores custo de estrutura e
medidas serão tomadas neste sentido. Ficou acordado também o ajuste do
orçamento do ano calendário 2008 mediante o atraso evidenciado nas
obras das Concessionárias que prejudicam o desempenho da IESSA nas
instalações dos equipamentos.
b) Foi apresentado lista com nomes dos empregados envolvidos neste
processo e valores máximos que poderão ser percebidos por cada um deles. Acordou-se que devem ser colocadas regras claras e verificar as normas necessárias para estabelecer este salário variável como PPR (Programa de Participação nos Resultados) e definir se o pagamento será feito
semestral ou anualmente. Está estabelecido que as metas para cada um dos
empregados envolvidos neste processo partira do Diretor Presidente onde
as dele próprio deve ser estabelecidas pelo Conselho de Administração.
c) Foi apresentado aos senhores Conselheiros um anteprojeto com duas
opções de plantas; Os Conselheiros, nesta primeira analise, acreditam ser
um projeto interessante para o futuro da companhia e pediram que fosse
feito mais estudos e que em uma próxima oportunidade fosse apresentado
outras opções não só de planta ou terreno, mas também de financiamento
e possíveis garantias que podem ou não ser exigidas pelos agentes financeiros que forem credores deste projeto.
d) Foi tomado conhecimento da renúncia ao cargo de Diretor Financeiro
da Sociedade manifestada pelo Sr. EDUARDO ROSEMBERG, o qual
permanecerá como membro deste Conselho de Administração. Em sua
substituição, foi eleito, para cumprir o mandato remanescente, ou seja, até
16 de julho de 2.008, o Sr. JEFFERSON WALAN NANTES, brasileiro,
casado, contabilista, portador da cédula de identidade R.G. no. 28.257.141-3,
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no. 121.041.238-10, residente e domiciliado
em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Hermes, 748 apto 502, CEP
80.530-230, o qual está presente à reunião na qualidade de convidado e declara
tanto aceitar o cargo quanto também que, sob as penas da lei, não está incurso
em qualquer impedimento legal que lhe proibisse de assumir o cargo.
e) Não foram tratados de outros assuntos na reunião.
f)Todas as dúvidas e questionamentos foram sanados no decorrer
da reunião.
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou foi suspensa
a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em 4 (quatro) vias de
igual teor e forma.
Curitiba, 04 de dezembro de 2.008
EDUARDO ROSEMBERG
Presidente
Membro do Conselho de Administração
MARCOS IÑIGUEZ FUENTES
Membro do Conselho de Administração
p. Vicente do Prado Tolezano
PAULO JOSÉ VILLAS BÔAS SZUNDY
Secretário
Membro do Conselho de Administração
CARLOS VALÉRIO AVAIS DA ROCHA
Membro do Conselho de Administração
EDUARDO BONET SÁNCHEZ
Membro do Conselho de Administração
p. Vicente do Prado Tolezano
MARLUS TADEU DE ARRUDA COELHO
Membro do Conselho de Administração
JEFFERSON WALAN NANTES
Diretor Financeiro Nomeado
A presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
nº 20091393531 por despacho em 24/04/2009.

3350-6620 www.jornaldoestado.com.br

(41)

b4

Trabalho & Negócios

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2008

JORNAL DO ESTADO
economia@jornaldoestado.com.br

FAXINEIRO É A VAGA MAIS
ofertada no 1º trimestre
Segundo Mapa de Oportunidades de Emprego, empresas procuraram 934 profissionais
O Mapa de Oportunidades de Emprego em Curitiba, produzido pela Prefeitura de Curitiba, por meio do
Observatório do Trabalho,
mostra que as funções de faxineiro (934 vagas), assistente administrativo (530) e servente de obras (461) foram
as que mais se destacaram
entre as 20 ocupações que
mais geraram oportunidades
de emprego com carteira assinada, no primeiro trimestre de 2009.
Comparando-se a geração de empregos no primeiro trimestre de 2008 e o mesmo período de 2009, para
essas 20 ocupações, destacam-se trabalhadores de serviços de manutenção de edifícios e logradouros e embaladores (a mão), que tinham
saldo negativo de empregos
e agora aparecem com 221 e
163 vagas abertas no primeiro trimestre.
O período também foi
bom para vendedores em domicílio, que tiveram aumento de 615,79% no número de
vagas (de 19 para 136). O
número de oportunidades
para operadores de caixa aumentou 279,03% (de 62 para
235), e para faxineiros 272%
(934 vagas).
Na classificação por salário médio de entrada, observa-se que o maior salário
foi alcançado por analistas de
desenvolvimento de sistemas
(R$ 2.344,70), seguido por
assistente administrativo (R$
938,12), e por auxiliar de
contabilidade (R$ 901,95).
Em relação à evolução
do salário médio de admissão no primeiro trimestre de
2008 e o mesmo período de
2009, verificou-se que a ocupação de atendente de agência apresentou a maior variação salarial (28,87%), seguida pela ocupação de vendedor em domicílio (24,72%),
e por embalador, à mão
(16,28%).
O Mapa de Oportunidades de Emprego em Curitiba
é produzido pelo Observatório do Trabalho, convênio
entre a Secretaria Municipal
do Trabalho e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

AUMENTO

28,87%
foi a variação do salário
médio de admissão do
atendente de agência
entre 2008 e 2009

RÁPIDAS

Site do FGTS
A partir desta quintafeira estará disponível na
internet o site do Fundo
de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), no
endereço eletrônico
www.fgts.gov.br. O
ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi,
participa do lançamento
do portal na
Superintendência do
Trabalho e Emprego do
Rio de Janeiro (SRTE/RJ).
O portal online visa
informar trabalhadores,
empregadores, estados,
municípios, agentes
financeiros em assuntos
referentes ao Fundo.

AS 20 OCUPAÇÕES COM MAIORES SALDOS DE EMPREGOS EM CURITIBA
Cargo

Salário médio
de admissão(R$)

Saldo

43
4377,5
,511
938,
938,112
605,33
514,4
4,444
579,0
79,044
478,45
626,56
48
4,3
484,3
489,36
826,68
774,83
553,8
553,877
498,77
853,9
853,911
479,
79,119
522,58
558,7
6
558,76
2.3
2.3444,70
90
9011,95
83
4,00
834,00

93
9344
530
46
4611
235
23
2344
22
2211
2 18
163
14 7
136
136
12 7
1 25
120
113
106
101
95
83
83

Faxineiro
Assistente administrativo
Servente de obras
Operador de caixa
Recepcionista, em geral
Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros
Auxiliar de escritório, em geral
Embalador, a mão
Atendente de lanchonete
Vigilante
Vendedor em domicílio
Cozinheiro geral
Cobrador interno
Atendente de agência
Copeiro
Auxiliar de desenvolvimento infantil
Trabalhador da manutenção de edificações
Analista de desenvolvimento de sistemas
Auxiliar de contabilidade
Professor de nível superior do ensino fundamental (1ª a 4ª série)

CARREIRA&CIA
Ana Paula de Carvalho
anapaula@stampanews.com.br

Já soube da última?
Dizem que
"quem conta um
conto aumenta
um ponto". É por
aí que a fofoca
toma conta do
ambiente de trabalho e uma mentira contada mil
vezes passa a ser
encarada como
verdade. Numa situação de crise como a atual, onde a lei
mais primitiva da sobrevivência vem à tona, a fofoca aumenta e pode colocar em jogo muitas carreiras.
O que começa como simples fofoca ganha esferas muito
sérias e enreda muitas pessoas. A mostra de que poucas mentes do planeta conseguem se confessar avessas ao programa
televisivo Big Brother (que deve levar George Orwell a se
revirar no túmulo) nos revela um dado assustador porém real:
as pessoas se comprazem com a fofoca, a intriga e o jogo de
interesses no melhor estilo "querer se dar bem às custas do
mal dos outros".

Quando a falta de bom senso impera
Em um ambiente corporativo, o que deveria contar é o
seu resultado profissional, sua ética e sua postura. Logicamente que as fofocas não têm nada de profissional. É comum
em todo lugar que você vá, do restaurante à fila do banco,
pessoas comentando sobre as agruras que sofrem e, pior, falando mal do colega, do chefe, do trabalho. Na atualidade, o
que impera é a falta de bom senso e a língua afiada já não se
contém dentro da boca. É tão mais fácil desdenhar o próximo, maldizer o colega que se esforçou para cumprir determinada tarefa. Enfim, é o mal dos tempos, a falta de bom senso
e da tolerância zero.

A melhor saída para o ti-ti-ti
É bom tomar cuidado para não se enrolar com a chamada
"rádio-peão". Reproduzir fofoca, além de ser perda de tempo,
faz mal à sua imagem. Afinal, nenhum diretor vai confiar a
liderança de grupos ou participação em projetos estratégicos
em um profissional com esse perfil.
A dica é que cada um se preocupe com o próprio trabalho
e procure desempenhá-lo com seriedade e profissionalismo.
Trocando em miúdos: trabalhe muito e fale pouco. Por isso,
ignorar provocações, engolir alguns sapos e jamais reagir de
forma agressiva a alguma crítica — mesmo que seja injusta
— são algumas dicas que ajudam a preservar um bom ambiente de trabalho.

Uma parábola para refletir...

MINUTO ESTÍMULO
Um dos maiores temores
das pessoas que desejam abrir
um negócio próprio, seja ele
de pequeno ou grande porte,
é com certeza o risco de quebrar. Afinal ninguém gosta de
arriscar dinheiro, trabalhar um
tempo e depois perder tudo.
Há alguns anos assisti
em um programa de televisão, uma entrevista com uma
consultora de empresas, na
qual ela abordava o tema
"Novos Negócios". Durante
a entrevista, aquela consultora apresentou um questionário com várias perguntas
para que a pessoa interessada em abrir um negócio próprio respondesse e após avaliasse qual seria o risco de
insucesso no novo empreendimento.
Não me recordo da maioria das perguntas daquele
questionário, mas nunca me
esqueci de duas:
A primeira: "Se dinheiro
não fosse problema para você
viver bem, quer dizer, todas
as suas necessidades e vonta-

des e da sua família estivessem garantidas, você ainda se
identificaria em trabalhar neste novo negócio?" O que ela
queria dizer com esta pergunta? Que dinheiro não pode ser
o balizador para se abrir um
negócio, seja ele qual for.
A segunda era: "O que é
uma empresa?" Como a pergunta é muito aberta, vinham
as mais diversas respostas,
pois cada pessoa tem o seu
próprio foco.
Ela usava uma das definições mais simples que conheço, mas uma das mais
importantes para a gestão de
um negócio: "EMPRESAS
SÃO PESSOAS", de "Lee
Iacocca". Pessoas que fracassam e triunfam, pessoas que
trabalham e servem, pessoas
que aprendem e ensinam,
pessoas que movimentam
produtos e serviços, pessoas
que morrem e ressuscitam.
Ela dizia que mais de 50%
dos negócios que não tem sucesso, não são por problemas
de mercado, de localização,

Desmar Milléo Júnior
palestras@milleo.com.br

de preço, de clientela, de fornecedor, de qualidade do produto, mas sim por problemas
entre as pessoas.
Quando começam os
problemas de relacionamento dentro das empresas, na
maioria das vezes quando os
egos começam a prevalecer
sobre outros valores, tais
como respeito e humildade,
ou quando o excesso de falar
e mandar é maior que o de
ouvir e liderar, quando não
se consegue mais um respeito mútuo, neste ponto, é o
começo o fim!!!!
Não é a toa que o mercado tem dezenas de exemplos de empresas que eram
líderes em seus seguimentos
e hoje não existem mais, enquanto outras que respeitam
mais as pessoas ou nascem
com esta cultura, conquistam
o mesmo mercado das que
desaparecem, com muito sucesso!!
Um grande abraÁo e boa
semana.

Para contratar as palestras, motivacionais, comportamentais e vendas do Milléo, envie um e-mail para:
palestras@milleo.com.br ou acesse ww.milleo.com.br

Todo dia, J. chegava à sala do seu chefe com uma novidade a
respeito de seus colegas:
- Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito
do Silva. Disseram que ele…
Neste dia, o chefe não permitiu que ele continuasse.
- Espere. O que você vai me contar já passou pelo teste das
três peneiras?
- Peneiras? Que peneiras, chefe?
- A primeira, meu caro, é a verdade. Você tem certeza de que
o fato que quer me contar é absolutamente verdadeiro?
- Não. Não tenho como saber! O que sei foi o que me
contaram. Mas acho que…
- Então sua história ficou na primeira peneira. Vamos à
segunda peneira, a da bondade.
O que você quer me contar, gostaria que os outros fizessem a
seu respeito?
- Claro que não. Deus me livre!
- Então - continuou o chefe - a sua história também ficou na
segunda peneira. Vamos à terceira: a da necessidade. Você
acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo
passá-lo adiante?
- Não, chefe. Passando pelo crivo dessas peneiras percebi
que não sobrou nada para contar.
- Pois saiba que pessoas inteligentes falam sobre ideias,
pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres
falam sobre pessoas.

CURTAS
Termina nesta sexta-feira o prazo para se inscrever ao concurso do Tribunal
de Justiça para contratação de 26 servidores. Os salários chegam a R$ 5,1
mil.
www.tjpr.jus.br
Acontece no dia 16 de maio a Oficina de Contação de Histórias direcionada
a educadores e interessados em arte com o ator André Ribeiro.
(41) 3335-8185 / 9168-2297
Para quem busca aperfeiçoar o conhecimento, o Cepdap possui três cursos
técnicos, dez de Pós-Graduação e oito de Extensão nas áreas de design,
decoração, gestão de eventos, paisagismo, construção e de esportes.
www.cepdap.com.br

LIVRO
Os pensamentos contidos neste livro são tão relevantes na atualidade
quanto há mais de dois mil
anos. Nascido por volta de
550 A.C., seus ensinamentos sobre conduta social e moral, honestidade
e humanidade nos ajuda a
enfrentar os desafios com
que nos deparamos nos
dias de hoje.

FRASE
"Quando você julga os outros, você não os
define, você define a si mesmo."
Wayne Dyer
Para dúvidas, sugestões e questionamentos sobre Carreira, envie e-mail
para anapaula@stampanews.com.br.
Endereço para correspondências: Travessa João Turin, 37, cj. 501 Batel
CEP 80.240-100
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Literatura
Nèlida Piñon é a convidada
do Paiol Literário, hoje ,
em Curitiba. c3

Adriane Perin

| cmyk

JADER DA ROCHA

O inferno que é viver em um presídio brasileiro não é nenhuma notícia nova para quem esteve atrás das grades ou acompanha os lançamentos literários e cinematográficos nacionais dos
últimos anos – vários foram os títulos nos dois suportes que se
debruçaram e sobre esta cruel e amarga realidade. Agora, esse
(sub) mundo ganhou um olhar estrangeiro, do alemão Rodger
Klingler, autor de MemÛrias do Submundo ñ Um Alem„o Desce
ao Inferno no Rio de Janeiro, da editora Best Seller. Klingler
tem feito pessoalmente um “corpo a corpo” telefônico com a
imprensa nacional, direto de sua terra natal, já que em uma tentativa de entrada no País para os trâmites do lançamento, há dois
anos, foi barrado. Anos antes, no entanto, por Curitiba, entrou
sem problemas, na única volta que fez ao país, onde passou 4
anos preso por porte de meio quilo de cocaína, apreendida numa
tentativa de embarcar para a Alemanha, no início da década de
80. “Há três anos fiz um pedido para Ministro da Justiça e não
tive respostas. Talvez agora, com a atenção ao livro, isso facilite. Já cumpri minha pena, gostaria muito de poder voltar ao Brasil e não tive mais nenhum problema com a polícia”, garante.
Nas 380 páginas, Klingler não se esquiva de tratar das questões que o levaram por este caminho e trata abertamente sem
hipocrisia de temas delicados, como o consumo de drogas nas
prisões, relações com travestis, funcionários e ações policiais.
Não há lamentos, nem o coitadismo de se dizer enganado e injustiçado. Ao contrário, suas palavras deixam claro que foi o fascínio de um jovem por um país que lhe despertava o gosto pela
aventura e o desejo de ganhar dinheiro, as razões que o levaram
a este underground. Dos 19 aos 23 anos.
Há coisa um mês, ele ligou da Alemanha para contar dessa
empreitada e combinar o envio do livro. Passado um início de
desconfiança, ficou a suspeita de que o interlocutor do outro lado
do mundo tinha uma boa história, que valia uma reportagem.
Confesso que comecei a ler o livro ainda certa de que seria “só”
isso, uma boa história, sem contudo, a certeza de que o livro
traria em si algum valor literário. E tem. E também potencial
para cinema, como ele sonha. O estímulo para o livro veio de
uma das pessoas importantes que encontrou, o professor Arthur,
que dava aulas no presídio. Klingler não queria uma biografia
como estreia e na Alemanha publicou Das Leben der Anderen ( A
Vida dos Demais), em 2005.
Esta sua segunda obra, no enForam dez anos
tanto, não despertou o interesse
das editoras conterrâneas. Ele diz
“criando o livro”
que está ás voltas com o livro
na cabeça e apenas
há uma década, mas o escreveu
quatro meses para
em 4 meses. “É uma história que
escrever Memórias
não se esquece, tava toda na mido Submundo, que
nha cabeça. Mas escrita, mesmo,
agora quer
foi em 4 meses. Foi uma dureza começar lembrar porque tamtransformar
bém é algo que não se quer lemem filme
brar”, diz.

“Violência
no Brasil
É VIOLÊNCIA
MESMO!”
Foi o que constatou o alemão Rodger
Klingler no período em presídios brasileiros
Divulgação

Kingler espera que
o Ministério da
Justiça brasileiro
permita que volte
ao Brasil, já que
pagou sua dívida
com o País

Olhando hoje o período de
prisão, ele confessa que foi definitivo para sua vida. “Parece loucura, mas foi o melhor que poderia
acontecer. Senão ia acontecer mais
tarde e seria pior. Assim, pode saber que não vou cair numa loucura dessas novamente”, avalia.
Klingler está informado sobre a
bibliografia disponível no Brasil
sobre o assunto e não se intimida
em afirmar que seu livro é melhor que o que deu origem ao filme Meu Nome n„o ⁄ Johnny, sobre a história de um jovem carioca classe média que virou traficante. “Depois que assinei contrato com a Record fui ler sobre e
estou convencido que o que diferencia o meu livro é o ponto de
vista das coisas. Como estrangeiro quero chamar a atenção para
as condições dos presidiários brasileiros, que são desumanas, e o
Brasil não merece isso”
Nas páginas escritas, nota-se um nada de rancor, nem tem espaço para arrependimentos. Claro que eles aconteceram, mas o olhar
dele é de carinho, não julga nem presos, nem policiais. Nem vem
com falso moralismo dos abatidos. Vê o que de bom havia mesmo
nos piores momentos, nas chamadas “lumbras”, as invasões pela PM
nos presídios, quando tudo era destrúido. “Sempre procuro me apoiar
na cabeça do outro para entender. Imagine um funcionário que ganha uma mixaria que não sustenta nem a família e é obrigado a fazer
algo que não deveria fazer. Sabe, as coisas são assim, é lógico. E
sempre fui bem tratado, por funcionários. Quando a PM entra numa
lombra, é um caso a parte, eles nem sabem o que tem lá, atiram em
qualquer coisa que se mexa. Do ponto de vista da polícia brasileira
fazer assim é certo, porque violência no Brasil, é violência mesmo.
Isso na Alemanha não conhecíamos. Se você assalta um banco, a
polícia jamais vai atirar para matar, atira para ferir. No Brasil, atiram para matar”. Foi num desses “encontros” sombrios que ele viveu um dos momentos mais incríveis, quando o professor Arthur
enfrentou um PM em defesa da escola. “Foi um momento de definição, nunca vou esquecer. Entra um policial negão, muito grande e
partiu para cima. E esse Arthur, uma pessoa pequena, se pos na
frente, cresceu a voz dele a ponto de não o reconhecer. Só podia ser
outra pessoa dentro dele que o fez gritar para o policial e o fazer
parar. E realmente aquele policia tirou o chapéu para ele; pediu
desculpas. Foi assim, esse professor mostrou que a força maior é
amor”, lembra ele que há 3 anos perdeu contato com o professor,
mas espera que a filha dele entre em contato, com a repercussão do
livro. Outra expectativa é que sua história vá para o cinema. “Tenho
o roteiro prontinho. Estou esperando um brasileiro ou brasileira,
que faça isso. Não entendo porque até agora ninguém se manifestou.
Acho que não conhecem o livro”.

MAIS
Na página. c3.

Represente de peso
O escultor paranaense Luiz Gagliastri
receberá, no próximo dia 10, o
prêmio Medaille D’or, da Academia
Francesa de Artes, Ciências e Literatura. Ele será o primeiro escultor
brasileiro a receber tal prêmio e ainda
fará uma exposição no Museu do
Louvre no fim deste ano. Gagliastri é
autor de diversas esculturas espalhadas por Curitiba, Americana (SP) e
São Francisco do Sul (SC). É também
o criador da escultura de George W.
Bush ao partido republicano dos EUA
e integrante do Centro Internacional
de Escultores.

Três em um
Três presentes de uma só vez: é esta a
campanha que o estilista Jefferson
Kulig realiza para o Dia das Mães.
Durante esta semana quem comprar
uma camiseta da CREATINA ganhará
de presentes uma peça da coleção de
Kulig. Parte do valor arrecadado será
repassado para a Fundação Pró-Renal,
com o objetivo de arrecadar fundos
para os pacientes que precisam de
assistência renal. A arte das camisetas
foi criada pelo próprio estilista.

por Jader da Rocha
jaderrocha@jornaldoestado.com.br
Com Aline Kozak e Ana Pelllegrini

Divulgação/Fábio Ribeiro

Paladares
Izabel Miranda, proprietária do Arrumadinho Café Bar, ao lado do
presidente da Abrasel Paraná, Marcelo Woellner Pereira, durante
a festa de lançamento do Festival Brasil Sabor. Neste ano, o
Arrumadinho concorre com o prato Tortilhas Irlandesas
Arrumadinhas.

Festerê
A DJ Ale Rauen comemorou seu aniversário na última
quarta-feira no melhor estilo, com muitos amigos e
muita música. Na foto, a aniversariante ao lado da DJ
Milena Scheide.

Chef inusitado
A dica cultural dessa semana vai para
o espetáculo “A insólita cozinha de
Leonardo Da Vinci”, que o Teatro da
Caixa apresenta de 7 a 10 de maio. A
peça conta a história do envolvimento
do pintor italiano com a culinária de
sua época. Sua inquietude está divida
entre a pintura e a sua maior paixão: a
gastronomia. Seu maior desejo era
inovar e para isto não media esforços,
construindo enormes aparelhos que
criariam a “cozinha ideal”.

Mimo
Para comemorar o Dia das Mães, a
Maison Capoani irá oferecer um
‘mimo’ para um grupo exclusivo de
mulheres. Quatro maquiadores da
famosa Dior vão produzir as clientes
no próximo dia 8. Além disso, as
convidadas vão receber um presente
especial da Capoani e Dior.

Encontros
A presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, Maria Elisa Ferraz Paciornik, recebeu recentemente
convidados e parceiros para um café-da-manhã. Na foto, Maria
junto com Euclides Scalco, Dinorah Botto Portugal Nogara,
diretora superintendente da AAHC, Francisco Krasuski com o
filho Luis Guilherme.
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EXPOSIÇÕES
• LIBÉRTULA. Mosaicos de Mauro Antonio Dacol. Até
31/05. De ter. a sex, das 9 às 12h e das 13 às 18h; sáb. e
dom, das 9 às 14h. Entrada franca. Museu de Arte Sacra
de Curitiba/Masac (Largo da Ordem). Informações: (41)
3321-3265
• A RENAULT DE DOISNEAU. Fotos de Robert
Doisneau. Renault no “Ano da França no Brasil”. Até 14/
06. Entrada franca. Casa Andrade Muricy (Rua Doutor
Muricy, 915).

Cinema

Teatro

• ATADURA. Obras de Mateus Grimm. Até o dia 31/05.
A CASA (R: Benvindo Valente, 312). Informações: (41) 413032 2582.
• EXPOSIÇÕES DO PROGRAMA BOLSA PRODUÇÃO. De terça a sexta-feira, das 9 às 12h e das 13h
às 18h. Sábados, domingos e feriados das 12h às 18h. Centro Cultural. Solar do Barão (R. Carlos Cavalcanti, 533) Informações: 3321–3240. Memorial de Curitiba ( Largo da
Ordem)

Exposições

Música

• 10 X 10. COLETIVA. Curadoria Edilson
Viriato.Galeria de Arte Solar do Rosário (R. Duque de Caxias, 04). Informações: (41) 3225-6232.
• LEQUES – ELEGÂNCIA E SEDUÇÃO. De segunda a sexta das 9 às 18h. Até 8/05. Entrada gratuita.
Hall da Secretaria de Estado da Cultura. (Rua Ébano Pereira, 240 - Centro).
• TRAÇOS & LINHAS. Obras de Bernardo M0ura. Até
14/07. Realejo Culinária Acústica (Rua Coronel Dulcídio,
1860).
• SEM CERIMÔNIA E DO UMBIGO AO OUVIDO : CORAÇÃO DORMENTE”. De terça a sextafeira, das 10h às 19h e sábado e domingo, das 10h às
16h. Até 10/05. Entrada é franca.MAC (Rua Emiliano
Perneta, 29).
• PAISAGEM ENTORNO E RETORNO – Museo
Soumaya do México. Vários. Até 12/07. PORTINARI NA
COLEÇÃO CASTRO MAYA. Até 26/07. MON (R. Marechal Hermes, 999). De terça à domingo, das 10h às 18h.
R$4 e R$2. Informações: (41) 3350-4400.
• LUISA MORENA. Esculturas de Espedito Rocha.
Até 15/05, de segunda a sexta-feira das 12h30 às 18h30.
Entrada franca. Espaço Cultural BRDE - Palacete dos Leões (Av. João Gualberto, 530/570. Informações: (41) 32198056.
• PROPOSTA AO PREFEITO II (Cultura e Comunicação). Obras de Brandon LaBelle com participação de vários artistas locais. Até 13/07. Ybakatu Espaço de Arte (R.
Itupava 414). Informações: (41) 3264 4752.
• AS CORES DA PERIFERIA. Até 13/06. Obras de
Marilu Wolff. okers (R. São Francisco, 164). Informações
(41) 3324-2351
• ACERVO ARTHUR WISCHRAL: Documentos de
um olhar. Até 14/05. De segunda à sexta, das 9h às 21h, e
sábados das 9h às 15h. Sala de eventos do prédio da PósGraduação e Extensão da Universidade Positivo (R. Prof.
Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300). Informações: (41)
3317-3446.

TEATRO

• POR TRÁS TODO MUNDO É IGUAL. Dias 08
e 09/05. Sextas e sábados às 21h e domingos às 20h. R$20
e R$10. Espaço Cultural Pé no Palco (R. Conselheiro Dantas, 20). Informações: (41) 3029-6860
• ROMEU E JULIETA. Até 31/05. De quinta a sábado às 21h e domingos às 20h. R$20 e R$10.
Espaço Cultural Falec (Rua Mateus Leme, 990). Informações: (41) 3352.2685.
• APOCALIPSE – PORQUE O MUNDO NÃO
ACABOU (Comédia). A peça conta com todos os ícones
envolvidos nas profecias sobre o fim do mundo, inclusive
os 4 cavaleiros do Apocalipse, que na versão de Fiani são
uma grande surpresa para o público. Sab. e dom. às 21h
até 31/05. EU QUERO SEXO – A PRIMEIRA A
GENTE NUNCA ESQUECE (Comédia). Sáb. e dom.
às 18h30 de 23 a 31/05. R$30 e R$15. A TARADA DO
BOQUEIRÃO (COMÉDIA SOLO). Sex. e sáb à
meia-noite até 30/05. THEATRE SPORTS (Espetáculo de Improvisação). Domingos às 18h30 até 10/05. R$15
e R$7. A CIGARRA E A FORMIGA (Espetáculo infantil). Domingos às 16h até 31/05. R$ 20 e R$10. Teatro
Lala Schneider (R. 13 de maio, 629). Informações: 32324499.
• O CRETINO (Comédia). Sáb. e dom. às 21h, até 30/
05. R$30 e R$15. Teatro Edson D´Ávila, (R. 13 de maio,
629). A NOITE DAS MAL DORMIDAS (Comédia).
Sextas e sábados à meia-noite, até 30/05. R$30 e R$15.
RELAÇÕES DO CAOS (Drama). Sex. às 21h, até 29/
05. Teatro Edson D´Ávila (R. 13 de maio, 629). Informações: 3232-4499 .
• A DAMA E O VAGABUNDO (Infantil). Dom. às
16h. R$20 e R$10. Teatro Fernanda Montenegro – (Shopping Novo Batel – R. Cel. Dulcidio, 517). Informações:
3232-4499 – www.teatrolala.com.br
• O MENINO MALUQUINHO. Sábados e domingos às 16h. R$20. 1ª MOSTRA BRASILEIRA DE
STAND UP COMEDY. De 04 a 10/05 às 21h. Dia 07,
às 22h30. Serão oito espetáculos, escritos e interpretados
por humoristas do cenário nacional. Na programação da
mostra, estão os shows dos comediantes Angela Dip, Bruno Motta, Cláudio Torres Gonzaga, Fábio Lins, Fábio Porchat, Fábio Rabin, Marcelo Mansfield e Nany People.
R$40. “HÃ?! STAND UP COMEDY COM DIOGO PORTUGAL” Quintas-feiras às 21h. R$40. Teatro
Regina Vogue (Shopping Estação). Informações: 21018292.
• UMA FÁBULA NA CIDADE. Cia. Manoel Kobachuk. Espetáculo de teatro de bonecos que mostra o surgimento e evolução de uma cidade sob a perspectiva de
uma criança que nasce na beira de um riacho. Até 31/05,
sáb. Dom. E feriados às 15h e 17h. R$14 e R$7,50. Teatro
do Dr Botica (Shopping Estação).

ROTEIRO

c2

• EMERSON CARUSO TRIO. Dia 05 às 21h. R$12 e
R$6. Sheridan´s Irish Pub (Av. Bispo Dom José, 2295).
Informações: (41) 3343-7779.

• PAULO FERREIRA. Dia 05 às 20h. Boteco de Sampa ( R. Alferes Poli, 1850). Informações: 41 3332-6441.

• DJ PEDRO HENRIQUE. Dias 05, 06 e 07. Entrada franca. Pravda Vodka Bar (R. Bispo Dom José, 2186).
Informações: (41) 3016-1917.

• TRIO MARIA LOKA. Dia 05 às 21h15. R$8. Guffo Bar
(R. Emiliano Perneta, 924). Informações: (41) 3323-8000.

• DÉCIO CAETANO. Dia 05. R$8. Wonka Bar (R.
Trajano Reis, 326). Informações: (41)3026-6272.
• OS DECOMPOSITORES E RODA VIVA. Dia 05
às 23h. R$ 20 e R$15. Empório São Francisco (R. Carlos
Cavalcanti, 1138). Informações: (41) 3222-0301.

• DOIS POR QUATRO. Dia 05 às 19h. R$7. Cachaçaria Mambembe (R. Barão de Guaraúna, 550). Informações: (41) 3353-2970 / 3019-2970.

• SERGINHO & MARCELO. Dia 05 às 20h. R$15 e
R$20. Wood’s Pub (R. Coronel Dulcídio, 420). Informações: (41) 3079-0226.

• SANTOS DUMONT. Dia 05. Jokers (R. São Fransciso, 164). Informações: (41) 3324-2351.

• QUARTETO LATINO. Dia 06 às 20h. R$8. Zapata
Mexican Bar (R. José Sabóia Cortes, 383). Informações:
(41) 3352-9097.

• RELESPÚBLICA. Dia 07 às 22h30. R$10. Hermes

cultura@jornaldoestado.com.br
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DESTAQUE

HORÓSCOPO

Ilha de Sonhos, no Folha Seca

ÁRIES

Está em cartaz no bar Folha Seca a exposição Ilha
de Sonhos, da artista Sheilla Liz.Misticismo, paisagens de sonhos e encontros com personagens
inusitados são as imagens criadas pela artista
plástica paranaense, que vive em Florianópolis
desde 2003. A mostra exibe uma série de trabalhos
em que a Ilha de Santa Catarina é a principal fonte de inspiração da artista, sendo nos
cenários ou nas releituras dos desenhos de Franklin Cascaes, o maior estudioso do
folclore ilhéu. Por ali desfilam as bruxas, mapas e os encantos de Florianópolis, que é
conhecida como a Ilha da magia.

O convívio com amigos deverá fazer você mudar
alguns de seus hábitos. Mas, você poderá estar
passando por um período de euforia com novos
projetos de vida e esquecendo-se de dormir o
suficiente para repor as energias.

21 mar • 20 abr

TOURO
21 abr • 20 mai
Fase em que se não precaver, facilmente poderá se
vir envolvido em discussões. Procure cuidar de seus
afazeres e não se envolva em questões que não lhe
digam respeito. Êxito social e tranqüilidade na vida
romântica.

GÊMEOS
21 mai • 20 jun

PRÉ-ESTREIA
• A FESTA DO GARFIELD (Garfield’s Fun Fest, EUA /
Coréia do Sul,2009). Direção: Mark A.Z. Garfield e Odie partem em busca de uma lendária água, criada pelo maior comediante do planeta.
Barigui 7. 11h45, 13h40 e 15h40.
Curitiba 4. 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30
Estação 2. 12h, 13h55, 15h50, 17h45 e 19h40 (dub)
Mueller 6. 11h50, 13h50 e 15h55 (dub)
Palladium 2. 12h20, 14h15, 16h10, 18h25 e 20h20 (dub)

ESTREIAS
• O ABORTO DOS OUTROS (O Aborto dos Outros,
2008). Direção: Carla Gallo. Documentário. Uma análise da
questão do aborto no Brasil, através de situações ocorridas
dentro da lei e também de forma ilegal.
Mueller 4. 15h10
• BELA NOITE PARA VOAR, Brasil, 2009). Direção:
Zelito Vianna. Com: José de Abreu, Mariana Ximenes e Marcos
Palmeira. O país vive um momento político conturbado,
com um grupo de oficiais da Aeronáutica tentando derrubar o
Presidente Juscelino Kubitschek. Em meio à confusão instaurada JK conhece uma jovem de Belo Horizonte, apelidada de
Princesa com quem inicia um romance secreto.
Arteplex 4. 14h
Cineplex Batel 1. 13h40, 15h35, 17h30 e 19h20
• CHE (Che: Part One,EUA/ França/ Espanha, 2008). Direção: Steven Soderbergh Com: Benicio Del Toro, Rodrigo Santoro e Catalina Sandino Moreno. No dia 26 de novembro de
1956, Fidel Castro navega até Cuba com oito rebeldes. Um
deles era Ernesto “Che” Guevara, um médico argentino que
dividia com Castro um objetivo comum - derrubar o governo
corrupto de Fulgêncio Batista. Che prova ser indispensável na
batalha, e rapidamente aprende a arte de guerrilha.
Arteplex 5. 13h50, 16h30, 19h e 21h30
Barigui 4. 13h55 e 21h50
Cineplex Batel 5. 13h40, 16h20, 18h50 e 21h
Palladium 2. 22h15
• DÚVIDA (Doubt, EUA – 2008). Direção: John Patrick
Shanley. Com: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman e Amy
Adams. Ambientado no ano de 1964, numa escola católica do
Bronx, a história gira em torno de uma freira que passa a
suspeitar de um padre que vem demonstrando profundo interesse num jovem aluno negro.
Arteplex 2. 14h10, 19h10 e 21h10.
Cineplex Batel 2. 14h10, 16h25, 18h40 e 20h45
Palladium 8. 14h05, 16h20, 18h45 e 21h.
Total 5. 17h45, 19h45 e 21h45.
• RECÉM-CHEGADA (New in Town, EUA, 2009). Direção: Jonas Elmer. Com Renée Zellweger. Uma executiva ambiciosa aceita uma proposta de emprego em uma fábrica em
reestruturação, mas ao iniciar percebe que na prática seu trabalho será bem diferente do que lhe prometeram.
Estação 3. 16h40, 18h50 e 20h55
Mueller 6. 17h55, 20h10 e 22h25
Palladium 4. 13h15, 15h25, 17h35, 19h35 e 21h50
• SURF ADVENTURES 2 - A Busca Continua (dventures 2 A Busca Continua, Brasil, 2009). Direção: Roberto Moura. Documentário. Os principais surfistas brasileiros enfrentam ondas de
praias e rio do Brasil e também de diversos outros países.
Cineplus Jardim das Américas 2. 17h45 e 21h35
• TERRA (Earth, EUA, 2009). Direção: Alastair Fothergill e
Mark Linfield . Este filme inovador, co-filmado com a série
de TV de sucesso da BBC, nos levará em uma viagem através
do nosso lar de uma forma como nunca vimos antes.
Arteplex 1. 16h10
Estação 7. 16h30 (dub)
Total 3. 15h10 e 17h10
• VITUS (Vitus, Suiça, 2006). Direção: Fredi M. Murer.
Com: Bruno Ganz, Fabrizio Borsani e Teo Gheorghiu. Vitus é
um garoto superdotado, que parece vindo de outro planeta,
mas contrariando as expectativas, prefere brincar.
Arteplex 1. 13h30, 16h e 18h30
• X-MEN ORIGENS: WOLVERINE (X-Men Origins:
Wolverine, EUA, 2009). Direção: Direção: Gavin Hood. Com
Hugh Jackman, Liev Schreiber e Ryan Reynolds O mutante
mais aclamado da franquia “X-Men” terá seu filme solo. O
longa-metragem Wolverine é o primeiro derivado de uma
franquia que é sucesso no cinema, televisão, HQ’s e etc. Depois de três filmes de “X-Men”, agora é a vez de Wolverine
mostrar tudo que é capaz de fazer sem ajuda direta de seus
companheiros mutantes.
Água Verde 2. 14h20, 16h40, 19h, 21h20 e 23h30 (dub) (de
5ª a sab.) e de dom. a 5ª às 14h20, 16h40, 19h e21h20 .
Arteplex 3. 14h, 16h30, 19h e 21h30.
Barigui 1. 12h, 14h30, 17h05, 19h30 e 22h
Barigui 5. 11h, 13h25, 15h50, 18h20 e 21h (dub)
Barigui 6. 11h30, 14h, 16h30, 19h e 21h30
Cidade 5. 14h30, 17h, 19h30 e 21h50
Cineplus Jardim das Américas 1. 14h30, 16h50, 19h10, 21h30
e 23h40 (dub)
Cineplus Jardim das Américas 2. 14h30, 16h50, 19h10, 21h30
e 23h40 (dub)
Cineplus Jardim das Américas 1. 14h30, 16h50, 19h10 e

21h30 de dom. a 5ª.
Cineplus Jardim das Américas 2. 14h30, 16h50, 19h10 e
21h30 (dub) de dom. a 5ª.
Cineplus Xaxim 1. 14h40, 17h, 19h10 e 21h30 (dub)
Curitiba 3. 14h, 16h30, 19h e 21h30
Curitiba 5. 14h20, 16h50, 19h20 e 21h50.
Estação 1. 13h05, 15h35, 18h05, 20h35 e 23h05
Estação5. 13h30, 16h, 18h30 e 21h
Estação 6. 13h30, 16h, 18h30 e 21h05
Estação 9. 12h05, 14h35, 17h05 e 19h35
Estação 10. 12h05, 14h35, 17h05, 19h35 e 22h05
Mueller 5. 13h25, 15h50, 18h20 e 21h.
Mueller 7. 14h, 16h30, 19h e 21h30 (dub)
Mueller 8. 12h, 14h30, 17h05, 19h30 e 22h
Palladium 1. 14h, 16h30, 19h e 21h30
Palladium 3. 13h05, 15h35, 18h05 e 20h35
Palladium 7. 12h05, 14h35, 17h05, 19h35 e 22h05 (dub)
Portal Plaza 4. 14h, 16h20, 18h40 e 21h (dub)
Total 2. 14h30, 17h, 19h30 e 21h50

Curitiba 1. 15h20 e 19h40
Estação 4. 18h, 20h20 e 22h35

• TONY MANERO. Direção: Pablo Larrain. Alfredo Castro, Paola Lattus e Héctor Morales. Fascinado pelo personagem Tony Manero, um homem treina todos os dias para vencer um concurso de imitadores.
Cineplex Batel 1. 21h10 .

• MADAGASCAR 2 – A GRANDE ESCAPADA (Madagascar: Escape 2 Africa, EUA, 2008). Direção: Eric Darnell e
Tom McGrath. Os animais tentam deixar o litoral de Madagascar consertando um velho avião de guerra, mas ele não resiste
muito e faz com que o grupo adentre ainda mais na floresta.
Portal PLaza 2. 15h (dub)

• O VISITANTE (The Visitor, EUA, 2007). Direção: Tom
McCarthy . Com Hiam Abbass, Richard Jenkins, Haaz Sleiman,
Danai Gurira. Walter, solitário professor universitário, tem 62
anos e já não encontra prazer na vida. Ao viajar a Nova York
para uma conferência, encontra o casal Tarek e Zainab, imigrantes sem documentos, morando em seu apartamento.
Arteplex. 1. 21h
Cineplex Batel 4. 13h50, 16h e 18h30

• O MENINO DA PORTEIRA. O Menino da Porteira
(Brasil, 2009). Direção: Jeremias Moreira. Com Daniel, José de
Abreu e Vanessa Giácomo.Um peão conduz uma grande boiada
até a fazenda de um major ganancioso. No caminho ele conhece um garoto, que sonha em um dia se tornar boiadeiro.
Cineplus Xaxim 3. 20h30
Portal PLaza 3. 15h, 17h, 19h e 21h

EM CARTAZ
• ANJOS DA NOITE - A Rebelião (Underworld: Rise of
the Lycans, EUA / Nova Zelândia, 2009). Direção: Patrick Tatopoulos. Com Bill Nighy e Michael Sheen. Uma alteração
genética produz uma nova espécie de lobisomens, que é escravizada pelos vampiros.
Barigui 8. 15h10
Cidade 1. 18h, 19h50 e 21h40
Cineplus Jardim das Américas 4. 19h30 e 21h15
Curitiba 4. 21h20
Estação 8. 19h30 e 21h45
• DIA DOS NAMORADOS MACABRO. (EUA, 2009).
Direção: Patrick Lussier. Um homem retorna à sua cidade-natal dez anos após um terrível assassinato, sendo considerado o
maior suspeito do crime.
Mueller 3. 21h50
• DIVÃ (Brasil, 2009). Direção: José Alvarenga Jr. Com:
Lília Cabral, Reynaldo Gianecchini, José Mayer e Cauã Reymond. Conta a história de Mercedes, uma mulher de 40 anos
que vive às voltas com as alegrias e desafios da sociedade
contemporânea.
Arteplex 4. 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20
Barigui 2. 12h55, 17h15, 19h20 e 21h25
Estação 7. 12h20, 14h25, 19h10, 21h15 e 23h20
Mueller 4. 13h, 16h40, 18h50 e 21h10
Palladium 5. 15h40 e 19h55
• DRAGONBALL EVOLUTION (EUA, 2009) Direção
de James Wong, com: Justin Chatwin, Joon Park e Christopher
Sabat. Após a morte do avô, o jovem lutador chamado Goku
sai com Bulma em busca do grande Mestre Kame a fim de
reunir as sete Esferas do Dragão e assim evitar que o vilão
Piccolo as utilize para dominar o mundo. Adaptação live action do popular desenho nipônico feito para TV.
Cidade 1. 14h10 e 16h10
Cineplus Xaxim 2. 15h e 17h10 (dub)
Curitiba 1. 13h30
Portal Plaza 1. 15h e 19h05 (dub)
• ELE NÃO ESTÁ TÃO A FIM DE VOCÊ (He’s Just Not
That Into You, EUA, 2009). Direção: Ken Kwapis. Com Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Ben Affleck, Justin Long, Drew
Barrymore, Scarlett Johansson e Kris Kristofferson. Uma romântica incurável decide ir atrás de um homem com quem
saiu, mas que não ligou para ela no dia seguinte.
Barigui 4. 11h20 e 19h10
• EU ODEIO O DIA DOS NAMORADOS” (“I Hate
Valentine’s Day”, EUA, 2009). Direção: Nia Vardalos. Com:
Nia Vardalos, John Corbett e Zoe Kazan. Sem querer nenhum
relacionamento sério, dona de uma floricultura gosta do Dia
dos Namorados apenas para aumentar seus lucros.
Barigui 7. 17h25, 19h25 e 21h35
Cidade 2. 19h25 e 21h25
Estação 9. 22h
Mueller 1. 13h30 e 18h10
Palladium 5. 13h40, 17h45 e 22h
Total 19h35 e 21h30
• EVOCANDO ESPÍRITOS (The Haunting in Connecticut, EUA, 2009). Direção: Peter Cornwell. Com: Virginia Madsen, Amanda Crew, Martin Donovan, Elias Koteas. Quando um
dos filhos do casal Campbell é diagnosticado com câncer toda
a família tem que mudar para uma casa mais perto da clínica onde Matt fará seu tratamento.
Barigui 4. 16h45
Cineplus Jardim das Américas 4. 18h e 21h40
Cineplus Xaxim 2. 19h20 e 21h20

TV A CABO

Os dragões e primeiras-damas
MÚSICA

JORNAL DO ESTADO

A série MonsterQuest, que vai ao ar no canal The
History Channel, investiga, no episódio inédito
desta terça-feira, dia 5, às 21h, as diversas aparições de dragões ao longo dos séculos. A produção
usa como base um material histórico e realizando
uma série de experimentos científicos, o programa
avalia a verdadeira existência dessas criaturas
mitológicas. Já o GNT Fashion, de amanhã, celebra o
Dia das Mães e comenta o estilo de duas mães que
ganharam notoriedade internacional após ocuparem
o cargo de primeiras-damas, Michelle Obama e
Carla Bruni, às 22 horas.

• O LEITOR (The Reader, EUA/ Alemanha – 2008). Direção: Stephen Daldry. Com: Ralph Fiennes, David Kross e Kate
Winslet. Hanna foi uma mulher solitária durante grande
parte da vida. Quando se envolve amorosamente com o adolescente Michael não imagina que um caso de verão irá marcar suas vidas para sempre.
Cineplex Batel 3. 18h35 e 21h05
• UM HOTEL BOM PRA CACHORRO (Hotel for
Dogs, EUA / Alemanha, 2009). Direção: Thor Freudenthal.
Com Don Cheadle e Lisa Kudrow. Dois irmãos encontram um
hotel abandonado e, juntamente com seus amigos, decidem
transformá-lo em um local para abrigar vira-latas.
Cineplex Batel 3. 14h05 e 16h20 (dub)
Cineplus Xaxim3. 14h30 e 16h30. (dub)
Portal Plaza 1. 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30 (dub)

• MONSTROS x ALIENÍGENAS (Monsters VS. Aliens,
EUA, 2008). Direção: Rob Letterman e Conrad Vernon. Com:
Reese Witherspoon. Jovem californiana que é atingida por um
meteoro no dia de seu casamento, o que a transforma em
uma gigante de quase 15 metros de altura.
Água Verde 1. 14h e 17h40 (dub)
Barigui 3. 11h05 e 13h10 (dub)
Cidade 4. 14h, 15h50 e 17h40
Cineplus Jardim das Américas 4 14h15, 16h e 17h45 (dub)
Cineplus Xaxim 3. 14h30, 16h30 e 18h30 (dub)
Curitiba 2. 13h40 e 15h35
Estação 3. 12h30 e 14h35 (dub)
Mueller 3. 12h25, 14h35, 17h15 e 19h35 (dub)
Palladium 6. 12h40, 14h45 e 16h50 (dub)
Portal Plaza 2. 14h30, 16h30 e 18h30 (dub)
Total 1. 14h, 15h50 e 17h40
• A MONTANHA ENFEITIÇADA (Race to Witch Mountain, EUA, 2009). Direção: Andy Fickman. Com: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Tom Everett Scott . Um taxista conhece
dois adolescentes em fuga, que possuem poderes sobrenaturais. Eles estão à procura de uma montanha lendária, que
pode salvar o planeta.
Água Verde 1. 15h45 e 19h30 (dub)
Cidade 2. 15h e 17h25
Cineplus Jardim das Américas 3. 15h e 17h (dub)
Cineplus Xaxim 1. 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45 (dub)
Estação 8. 13h10, 15h15 e 17h25 (dub)
Mueller 2. 12h40 e 15h (dub)
• A OITAVA COR DO ARCO-ÍRIS (BR, 2004 –
80’). Direção de Amauri Tangará, com Diego Borges, Izabel Serra, Waldir Bertúlio. Na pequena vila de Nossa Senhora da Guia, vive o menino Joãzinho, criado pela avó
Dona Dindinha que muito doente sustenta o neto com a
mísera aposentadoria.
Luz às 10h30 e 15h30 no dom.
• OPERAÇÃO VALQUÍRIA (Valkyrie, EUA/Alemanha –
2008). Direção: Bryan Singer. Com: o: Tom Cruise e Kenneth
Branagh. História de uma ação fracassada que pretendia matar o ditador Adolf Hitler.
Portal PLaza 2. 20h
• POR TRÁS DO PANO (BR/1999). Direção: Luiz Villaça. Com: Denise Fraga, Luis Melo, Pedro Cardoso. Na São
Paulo de hoje, cinco pessoas muito especiais vivem suas histórias por trás do pano.
Cinemateca. Na 2ª e 3ª às 16h, 4ª e 5ª às 16h e 20h. Entrada franca.
• O PREÇO DA PAZ (Brasil, 2003). Direção: Paulo
Morelli.A verdadeira história do Barão do Serro Azul.
Cinemateca. 2ª às 19h, entrada franca.
• PRESSÁGIO (Knowing, EUA/Austrália, 2009). Direção: Alex Proyas. Com: Nicolas Cage, Chandler Canterbury
e Rose Byrne. Um desenho feito há 50 anos prevê todas
as grandes tragédias ocorridas na humanidade. Ao ser descoberto por um professor de astrofísica, ele percebe que
o documento ainda prevê mais três catástrofes.
Água Verde 1. 19h15 e 21h35
Barigui 8. 12h30, 17h45 e 20h30
Cidade 4. 19h40 e 22h
Curitiba 1. 17h20 e 21h40
Estação 2. 21h35
Mueller 2. 17h10, 19h45 e 22h20
Palladium 6. 18h55 e 21h30
Portal Plaza 2. 20h30
Total 3. 19h20 e 21h40
• QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO? (Slumdog
Millionaire, EUA / Reino Unido, 2008). Direção: Danny Boyle. Jamal Malik, um orfão de 18 anos das favelas de Mumbai,

está há apenas um passo de ganhar o surpreendente prêmio de
20 milhões de rúpias na versão indiana do programa de televisão.
Cineplex Batel 4. 20h50
Cineplus Xaxim 3. 19h e 21h15
• SE EU FOSSE VOCÊ 2 (Se eu fosse você 2, Brasil, 2008).
Direção: Daniel Filho. Com: Glória Pires, Tony Ramos, Marcos
Paulo e Ari Fontoura. Alguns anos após a troca de experiência de
corpos, Cláudio e Helena resolvem se separar e descobrem que
serão avós, em meio à crise trocam de corpos novamente.
Portal PLaza 1. 17h e 20h50
• TÔ DE FÉRIAS (Impy’s Island, 2006,Alemanha). Direção: Reinhard Klooss, Holger Tappe. Em uma pequena ilha dos
Mares do Sul, um grupo de animai tem suas vidas idílicas interrompidas por Impy, um arteiro e amável bebê dinossauro.
Portal PLaza 2. 16h45 e 18h15 (dub)
• VELOZES E FURIOSOS 4 (Fast & Furious, EUA, 2009).
Direção de Justin Lin, com: Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez. Dominic “Dom” Toretto reaparece na República
Dominicana praticando seus golpes. Com o FBI na sua cola
ele decide fugir, mas um assassinato o faz cruzar novamente
com o agente Brian O’Conner.
Água Verde 2. 21h30
Barigui 3. 15h15, 17h35, 19h55 e 22h15
Cidade 3. 14h20, 17h10, 19h20 e 21h30
Cineplus Jardim das Américas 1. 19h e 21h20 (dub)
Curitiba 3. 17h25, 19h35 e 21h45
Estação 4. 13h20 e 15h40 (dub)
Mueller 1. 15h40 e 20h30
Portal PLaza 3. 14h40, 16h50, 19h e 21h15 (dub)
Total 4. 15h, 17h20, 19h40 e 22h
• VERÔNICA(BR/2008 – 87’). Direção: Maurício Farias.
Com: Andréa Beltrão, Marco Ricca, Matheus De Sá. História de
Verônica, professora da rede municipal de ensino há vinte
anos, em defesa da vida de um aluno.
Luz às 15h30, 17h30 e 19h30 e no dom. às 17h30 e 19h30.

Fase em que terá muito sucesso ao tratar com
autoridades civis e na solução de seus problemas
profissionais, financeiros e pessoais. Fará poucas
amizades, mas será bem sucedido. Os astros lhe
dão mais segurança.

CÂNCER
21 jun • 21 jul
Fase com forte magnetismo pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso, junto as mais altas personalidades de nossa sociedade. O êxito financeiro será óbvio e conseguirá obter o que pretende.
Facilidade nos negócios.

LEÃO
22 jul • 22 ago
Muito bom período para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a assinatura de
contratos e as diversões e a vida sentimental e
amorosa. Pode iniciar longas viagens, o fluxo favorece.

VIRGEM
23 ago • 22 set
O Período não será dos mais positivos nas
questões familiares e amorosas, mas, por outro lado, os astros favorecem você aumentando suas chances de sucesso profissional e
social.

LIBRA
23 set • 22 out

PREÇOS E ENDEREÇOS
Água Verde - Av. República Argentina, 1927. R$ 10
(6ª a dom. e feriados) e R$ 6 (2ª a 5ª). Fone: 32445272/3342-0378.
Barigüi — R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600.
Fone: (41) 331-6418). 2ª, 3ª e 5ª: R$13 e R$15 4ª: R$
11, 6ª, sáb., dom. e feriados: R$15 e R$ 17.
Cinemateca — R. Carlos Cavalcanti, 174. R$ 5. Entrada gratuita para maiores de 65 anos. Fone: 33213252.
Cine Plus — Shopping Jardim das Américas — Av.
Nossa Senhora de Lurdes, 63, 3º piso, — 3029-7099.
R$7 (2º, e 5º). R$6 (3ª e 4ª). R$12(6º, sáb. dom. e
feriados)
Cine Plus Xaxim — Shopping & Soprts Xaxim (R.
Francisco Derossso, 3488) - 3074 6020 - R$7 (2º, e
5º). R$6 (3ª e 4ª). R$10 (6º, sáb. dom. e feriados)
Cidade — Av. Marechal Floriano Peixoto, 4984. Preço: R$8 (2º,4º
e 5º); R$4 3º e R$11 (6º a dom. e feriados). Fone: 3217-8356.
Cineplex Batel— Shopping Novo Batel - Coronel
Dulcídio, 517. R$ 12 (2ª , 3ª e 5ª), 4ª - R$ 8,00 e na
6ª sáb. dom. e feriado R$ 12 (até às 15h30, após R$
14). Fone: 3222 4484.
Curitiba — Shopping Curitiba (R. Brigadeiro Franco, 2300. R$ 7 (2ª e 5ª), R$ 6 (3ª e 4ª), R$ 8 (6ª,
sab., dom. e feriados até às 14h55) e após R$ 12. Fone:
3326-1432.
Estação — Polloshop Estação - Sete de Setembro,
2775. R$ 13 (6ª, sáb., dom. e feriado até 15h), R$ 16
(6ª, sáb. dom. e feriados a partir de 15h), R$ 11 (2ª ,
3ª e 5ª até 17h) e R$ 13 (2ª, 3ª e 5ª, a partir de 17h).
Fone: 3224-2020.
Teatro HSBC - Rua Luiz Xavier, 11. R$6. Informações: 3232-7177
Luz — R. 15 de Novembro, 822. R$ 5 e R$ 2,50 (estudantes). Entrada gratuita para maiores de 65 anos.
Fone: 3322-1525 - 3321-3261.
Mueller — Shopping Mueller - Cândido de Abreu,
127. R$13e R$15 (2ª, 3ª , 5ª), R$11 (4ª), R$15e R$16
(6º. sáb. dom. e feriado). Fones: 3322-0283 e 3322-0169.
Palladium — Av. Presidente Kennedy, 4121. R$ 15
e R$17 (6ª , sab., dom. e feriado) e R$13 e R$ 15 (2ª,
3ª e 5ª ), R$ 11 (4ª).
Plaza — Praça Osório, 125. R$ 8 e R$ 4 (6ª a dom.
e feriado) e R$ 6 e R$ 3 (2ª a 5ª ). Fone: 3222-0308.
Portal Plaza — Portal Plaza Shopping, R. Maestro
Carlos Frank, 1.351. R$ 5 (2ª a 5ª) e R$6 (sáb., dom. e
feriados). Fone: 3344- 5955.
Unibanco Arteplex — Shopping Crystal Plaza —
Comendador Araújo, 371 . R$11 (6º a dom. e feriados
até às 15h30) e R$13 após às 15h30. R$8 (2º e 3º).
R$6 (4º) e R$5 (5º). Fone: - 3061-5330
Cinesytem – Shopping Total -Itacolomi, 292 Portão. R$8 (2ª, 4ª e 5ª). R$4 ( 3° exceto feriado);
R$11 (6ª, sáb., dom. e feriado).

PALAVRAS CRUZADAS

Mudanças profundas na maneira de pensar, devido
a pressões circunstanciais e fora de seu controle.
Maior desejo de recolhimento para refletir sobre
o seu mundo interior. Apesar disso, as amizades
continuam favorecidas.

ESCORPIÃO
23 out • 21 nov
Os assuntos de ordem espiritual, intelectual, científica e amorosa estão beneficiados. Este é um de
seus melhores períodos do ano. Seja prático e
objetivo. As energias harmoniosas dos astros vão
movimentar de maneira inesperada sua vida afetiva.

SAGITÁRIO
22 nov • 21 dez

No início do período, um dia-a-dia agitado, com
várias modificações. Poderá conhecer novos ambientes e pessoas, ter novas idéias. Não haverá
problemas com os transportes; a comunicação e
os estudos serão favorecidos.

CAPRICÓRNIO
22 dez • 20 jan
Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Você estará ainda mais audacioso em relação
ao seu relacionamento, principalmente no que se
refere ao sexo. Neste período, seu desejo de realizar seus fetiches.

AQUÁRIO
21 jan • 18 fev

Bom período para compra e venda de produtos
para lavoura. Poderá, também, lucrar inesperadamente através de jogos, sorteios e da loteria. Você
pode experimentar muitas emoções a dois. As
vibrações de hoje facilitam qualquer decisão .

PEIXES
19 fev • 20 mar
Mantenha a calma. Neste período, você poderá
ser incomodado por boatos e calúnias sobre sua
integridade moral. Procure de afastar um pouco
das badalações, preservando-se dos comentários
maldosos.

NOVELAS
Coquetel

GLOBO
MALHAÇÃO
Luciano se surpreende com a presença de Marina e se
entrega aos seus cuidados. Guilherme pede ajuda a Juliana para lidar com Veridiana e ela o convida para
passar um tempo em sua casa com a filha. Alex lamenta a saída de Caio e aguarda pelo baixista substituto.
PARAÍSO
Alfredo Modesto pede para trabalhar com Ricardo e Otávio na rádio. Zeca volta do Rio de Janeiro decidido a se
casar. Mariana reclama de Maria Rita para Padre Bento
e pede que ele converse com sua filha. Geraldo fica admirado com a beleza de Maria Rita. Ricardo e Otávio começam a fazer uma campanha publicitária para uma loja
que abrirá na cidade e deixam todos curiosos.

CARAS E BOCAS
Dafne e Gabriel discutem e trocam acusações, mas acabam se entendendo e se beijam. Dafne descobre que Léa
nunca contou a Gabriel sobre sua gravidez e decide procurá-la para esclarecer a história. Jandir comenta com
Ísis que Gabriel está se acertando com Dafne, e vai correndo contar à irmã. Laís se une à mãe para armar um
plano contra Gabriel. Denis e Espeto visitam Simone na
galeria. Denis se insinua, mas Simone só fala sobre a exposição do chocolate, que está quase pronta.
CAMINHO DAS ÍNDIAS
Chiara pede a Bahuan que tire uma foto dela com
Duda e seu afilhado. Indira dá a chave do armário
para Maya e Surya se sente preterida. Kochi aconselha
Maya a não deixar prosperar sentimento negativo algum por Surya. Ashima fica surpresa quando Ana conta que Opash esteve em sua pastelaria. Leinha discute
com Camila porque ela quer voltar para o Brasil antes
do término da filmagem do documentário.

Bar (Av. Iguaçu, 2504) Informações: (41)3018-9320.

• MELK & MARQUINHOS E DIEGO & GABRIEL. Dia 06. R$25 e R$15. Woods ( Rua México, 290 ).
Informações: (41) 3018-7425.

• JÚNIOR & RODRIGO. Dia 07. R$10 e R$20.Yankee
American Bar (R: Bispo Dom José, 2.160).

• EDDY & GI. Dia 07. Ingressos a confirmar. Villa Viola
( Av. Bispo Dom José, 2423). Informações: (41) 3233-0203.

• MARLENE MEIRA, ROBSON ANTUNES E LENINHA. Dias 08 e 09. R$18 e R$20. Nilo Samba e Choro
(R. Goiás, 640). Informações: (41) 3345-9501.

• SINATRA SONGS. Com: Soulution Orchestra. Dia 09
às 21h. Teatro Positivo (R. Pedro Parigot de Souza, 5300).

RECORD
PROMESSAS DE AMOR
Amadeus não dará mais aula de equitação para Armanda
Sofia fala para Amadeus que sentiu ciúme de Armanda.
Amadeus avisa que não dará mais alma de equitação para
Armanda. O vampiro surfista aponta arma para Nati. Valente pergunta se ele quer dinheiro. O surfista tenta atacar
Nati, mas Valente a defende lançando raios sobre ele.

PODER PARALELO
Tony tenta manter o bom humor. Iago diz que não
conseguiu se despedir dele depois te tanta fumaça.
Iago diz que o Capo gostou da reunião. Rudi diz para
Calo que Tony está expondo os pais fazendo uma coletiva de imprensa na chácara.
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JOSÉ SIMÃO

José Simão
simao@uol.com.br

Coma no Porcão!
E GANHE UMA MÁSCARA!

E agora no
Corinthians
é assim: não
adianta outro fazer
gol, a vitória é
sempre do Ronaldo!

BUEMBA! BUEMBA! Macaco Simão Urgente! O esculhambadorgeral da República! Direto do País da
Piada Pronta!
Confirmado caso de gripe no
Peru. Isso é lugar de ter gripe?! E
Curintia campeão! O duro não é o
Corinthians ser campeão. O duro é
aguentar corintiano buzinando. Eu
nem sabia que corintiano tinha carro!
Salve o Corinthians. Salve-ME
do Corinthians. E sabe por que a taça
pegou fogo? Porque tava cheia de
cachaça! Rarará! E agora no Corinthians é assim: não adianta outro fa-

mesopotâmica campanha ‘Morte ao
Tucanês’. Acabo de receber mais um
exemplo irado de antitucanês. É que
em Saudade (SC), tem uma boate na
rua do cemitério que se chama Esqueleto Dance! Mais direto, impossível. Viva o antitucanês. Viva o Brasil! E atenção! Cartilha do Lula.
Mais um verbete pro óbvio lulante. ‘Laticínio’: roubo de leite seguido de morte. Rarará! O lulês é mais
fácil que o ingrêis. Nóis sofre, mas
nóis goza. Hoje, só amanhã! Que vou
pingar o meu colírio alucinógeno!
E vai indo, que eu não vou!

zer gol, a vitória é sempre do Ronaldo! E a comemoração foi bem corintiana: INCÊNDIO, BALADA E
PANE! Bem filme trash. Hoje, no
Cine Saci! Vitória Macabra! Incêndio, Balada e Pane. EM 3D!
E o Gornaldo? Viva o Gordômeno! O Shrek do Timão! Ele tá parecendo o porquinho da gripe. E uma
corintiana escreveu no MSN: ‘Eu amo
o gordo’! E um outro escreveu: ‘Campeãum inviquio’! Rarará!
E a gripe suína mudou de nome.
Agora é gripe influenza A. AHHHHH! Diz que é em respeito aos por-

cos. Engraçado, com as galinhas não
tiveram esse respeito. Continuou gripe aviária. As galinhas não tiveram o
mesmo tratamento! E a bombástica
promoção: ‘Almoce no Porcão e ganhe uma máscara’! E o site Comentando lança a novela global da gripe
suína: PORQUINHOS DA ÍNDIA!
Com a Juliana Paes espirrando em
todo mundo. E os mexicanos são os
dalits, os intocáveis! E os mexicanos
já tão fazendo piada! Diz que no México tem a foto de um porquinho escrito embaixo: ‘Não Fui Eu!’. E vocês viram a foto daquele mexicano

que, não tendo máscara, botou uma
cueca na cara? É verdade! Espirra na
cueca! Rarará! E essa notícia: ‘Maranhão decreta estado de calamidade’. Já?! Foi só a Roseana assumir
que decretaram estado de calamidade? É automático? E eu falei que gripe suína é um monte de palmeirense
gripado. Só que torcer pro Palmeiras
dá mais dor de cabeça que gripe! Rarará! É mole? É mole, mas sobe. Ou,
como disse aquele outro: é mole, mas
trisca pra ver o que acontece!
Antitucanês Reloaded, a Missão. Continuo com a minha heroica e

Szafir fala do desafio de interpretar
GÊMEOS EM PROMESSAS DE AMOR
Apesar de estar na Record, mais uma vez como par romântico de Renata Domingues, o ator não tem receio de cair na repetição
Divulgação/Rede Record

Aline Nunes
Agência Estado

Szafir encarna dois irmãos gêmeos em seu terceiro papel na rede Record de televisão

Ele já tem 13 novelas no
currículo e, quase que semanalmente está em colunas sociais ao lado de sua filha com
a apresentadora Xuxa. O pai
de Sasha, Luciano Szafir, está
no ar em Promessas de Amor,
a terceira fase de Os Mutantes
na Record, em seu terceiro
protagonista na emissora. Para
nada dar errado na trama de
Tiago Santiago ele deixou até
a vida pessoal de lado - incluindo Sasha.
“Minha missão é difícil. Eu
tenho de interpretar dois irmãos
gêmeos, o Amadeus e o Bernardo, por isso, eu preciso me dedicar muito para eles não ficarem
iguais”, revela. “Mesmo assim, eu
não encaro esse papel como o maior desafio do mundo.”
Mesmo sem gostar de falar da vida pessoal, Luciano admite que aproveita as gravações
em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para matar saudades de
sua infância no campo. “Eu
adorava galopar, e agora estou
relembrando esse tempo, pelo
menos, na fase Amadeus já que
ele é um vencedor de hipismo”,
explica o ator, que dispensou o
auxílio de dublês para as cenas
feitas com os cavalos.

CAPA

LITERATURA

Para conhecer bem o Brasil
Divulgação

Um momento absolutamente marcante no livro é a
chegada de Rodger Klingler no
presídio Lemos de Brito, com
Nelson, o preso que ao questionar o que ele, um alemão,
sabia do Brasil definiu explicou o país a partir do samba.
“No tempo da escravidão as
pessoas era tratadas como animais, punham-se ferros em
seus pés para que só pudessem
dar passos muito pequenos.
(...) mesmo a noite não lhe tiravam os grilhões. (...) apesar disso eram pessoas alegres
(...) e dançavam do jeito que
era possível – com os grilhões
em volta do tornozelo. Você
já olhou atentamente como é
que se dança samba?”. Talvez o encontro com pessoas
com este olhar tenha ajudado
a alimentar seu amor pelo Brasil, evitando que a decepção
virasse ódio.
Os momentos cinematográficos vão alem. Como o encontro com o delegado que ainda tinha restos da cocaína pura
apreendida nas narinas. E apenas metade do quilo que tentava levar para a Alemanha es-

O jovem Rodger, em 1980

tava nos autos. Ele tinha um plano detalhado, que foi barrado
no aeroporto naquele período
de festas, do começo dos anos
80. O joven esteve no país anos
antes e se encantou; tomou a
decisão de voltar com dinheiro
para comprar, direto na fonte,
seu passaporte para uma vida
boa. O plano era vender o quilo, bem mais caro do que pagou, em sua terra. “Inicialmente foi uma aventura. Vivia em
outro mundo, eram outros costumes. O Brasil não tava ainda
em destaque como hoje, que é

uma força econômica”, situa.
Mesmo com a desventura,
e toda violência, recebeu mais
atenção do pessoal daqui do
que de sua terra. As visitas do
representante do consulado alemão não foram alentadoras,
muito ao contrário. “Para eles
eu estava sujando a imagem
da Alemanha. Por causa do
Alois, meu amigo holandês, é
que recebi a visita da Unicef
por ser estrangeiro”, comenta.
Este foi outro personagem importante, que até o bancou
numa fuga que não deu certo.
Com ele perdeu contato há 5
anos e acha que pode estar preso novamente. O outro dos nomes fortes dessa história,é o
Nelson, que tomou as rédeas e
acabou com a própria vida, ainda na prisão.
Rodger é muito seguro na
conversa. Quer voltar ao Brasil
e não teme represálias. “Foi
exatamente o que aconteceu.
Vinte anos se passaram, assumi
meu erro e paguei minha conta.
Quero ser um exemplo para que
outras pessoas não incorram no
mesmo erro. Fui muito sincero”. (Adriane Perin)

“Eu sou um homem de 40
anos, mas com o condicionamento em dia. Desde jovem
nunca parei o jiu-jitsu, a bicicleta, a natação e as caminhadas. Às vezes, confesso, esqueço a idade que eu tenho e faço
de tudo. Só quando o corpo começa a doer que me lembro que
não sou mais um garotão de 20
anos”, revela.
“Bom mesmo ele ter todo

Mesmo sem gostar
de falar da vida
pessoal, ele admite
que aproveita as
gravações em
Petrópolis, no Rio
de Janeiro, para
matar saudades de
sua infância no
campo.

esse preparo para as gravações,
assim economizamos nos dublês”, brinca o autor da novela, Tiago Santiago, que alfineta Márcio Garcia em “Caminho
das Índias” enfatizando que Luciano não é um protagonista
sem ação de trejeitos repetidos
que cansa o público fiel da no-

vela. “Ele vai lutar pela mocinha que é a Sofia (Renata
Domingues), afinal é esse dramalhão todo que conquista o
público no Brasil”, opina.
SemelhanÁas — Apesar
de estar na Record, mais uma
vez como par romântico de Renata Domingues, o ator não
tem receio de cair na repetição.
“O meu medo não é contracenar com a Renatinha. Eu
só tenho receio do público se
revoltar com meu personagem
por ele fingir que está morto”, conta o ator que para encarar a nova fase do personagem assiste aos capítulos e analisar Amadeus “do fio do cabelo ao espirro”.
“Não tinha noção como
faria o Bernardo, talvez um
pouco mais seco por ser um
empresário e não um homem
do campo, por isso tenho que
ficar expert em Amadeus por
enquanto, para eu não cair
num clichê”, explica Luciano.
Para confundir um pouco
mais a cabeça de Szafir, ele deu
a “sorte” de ser parecido com
os irmãos.
“Eu sou um pouco ciumento, assim como o Amadeus. Eu já tive uma mulher
que me tirou do sério, por
isso, eu aprendi a controlar.
Vamos ver o Amadeus.”

Nélida Piñon no palco do Paiol
A carioca Nélida Piñon é a
convidada de hoje do Paiol Literário, encontro literário organizado desde 2006 pelo jornal Rascunho, em parceria com
o Sesi Paraná. Ela começa, com
mediação do escritor e jornalista José Castello, com as seguintes perguntas: “Qual a importância da literatura na vida
cotidiana das pessoas? E por
que ler?”. A partir daí os presentes têm a chance de conhecer um pouco mais sobre os
bastidores da trajetória de mais
este importante nome da literatura brasileira.
Nélida nasceu no Rio de
Janeiro, em 1937. Formada em
jornalismo, ocupa a cadeira
número 30 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Em
mais de cem anos de existência da Academia, foi a primeira mulher a integrar a diretoria e a presidir a ABL. Em
2005, foi a primeira escritora
de língua portuguesa a receber
o Prêmio Príncipe de Astúrias
(Espanha). É autora de cerca
de 20 livros, entre os quais
Vozes do Deserto, A Casa da
Paixão e A República dos So-

Divulgação

Nélida vai falar sobre a carreira e sobre suas obras

nhos. Recentemente, lançou
pela editora Record Coração
Andarilho, uma obra com memórias de sua infância.
Todos os encontros são reproduzidos na edição do mês
seguinte do Rascunho e no site
www.rascunho.com.br, mantido em parceria com a Rede Paranaense de Comunicação
(RPC). Dessa forma, os leito-

res que moram em outras cidades ou não puderam comparecer também acompanham os
temas levantados nas conversas.

SERVIÇO
Paiol Literário com N´pelida
Piñon. Dia 05 às 20h. Entrada
franca. Teatro Paiol (Praça
Guido Viaro, s/n). Informações
(41) 3213-1340.
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Raj foi esquecido

Divulgação

A programação
de filmes do
Domingo Maior
da Globo. A
seleção é fraca
e não empolga
o telespectador.

Juliana Paes quer ser mãe
Juliana Paes, que contracena com um bebê de
um mês por causa de sua personagem Maya em
Caminho das Índias, está entusiasmada com a
possibilidade de ser mãe e até já planeja seu filho
com o marido, Carlos Eduardo Baptista, com
quem se casou ano passado. “Minha vontade é
que meu primeiro filho seja menino. Meu pai tem
certeza que terei um filho homem, então já se
criou essa expectativa na minha família”, contou
ela ao site da novela. Outro detalhe que planeja é
o parto: “Quero ter parto normal. Mesmo
sabendo que às vezes não é possível. Sou bem
resistente à dor, então acho que vou segurar bem
o rojão”. Agora resta saber quando a cegonha vai
mandar o herdeiro.

LIGA

cultura@jornaldoestado.com.br

Felipe Panfili / AgNews

Thyago Andrade / AgNews

Regina Rito

Raj (Rodrigo Lombardi) vai a festa da
Cadore na casa de Ramiro (Humberto
Martins) e Melissa (Christiane Torloni) em
Caminho das Índias, dia 12. Ao chegar, vê a
mulher do empresário com o colar que deu
a Duda (Tania Khalill), quando namoravam.
Pergunta a Melissa onde comprou a peça.
Ela diz que foi de uma moça que ganhou o
objeto do ex-noivo. Ele se abala e tem
certeza de que Duda quer fazer de tudo para
esquecê-lo.
Outra surpresa que Raj terá é que Bahuan
(Márcio Garcia), apesar de convidado, não
comparece. Ele prefere encontrar o rival em
uma reunião na empresa. Detalhe: antes de ir
à casa de Ramiro, Raj conversa com Maya
(Juliana Paes) pela Internet e conta que deve
encontrar Bahuan. Ela se desespera, porque
teme que o dalit fale sobre o passado deles. O desespero de Maya é tamanho que
ela até sonha que o intocável conta ao marido que Niraj é filho dele e Raj a
expulsa de casa.

Gisele, Made in
Brazil, do GNT
(NET), sobre
Gisele
Bündchen. Um
retrato
completo na
top mais
famosa da
atualidade.

DESLIGA

João Miguel Júnior/TV Globo
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Philippe Lima / AgNews

Participação especial
Fã de Lady Kate, personagem de
Katiuscia Canoro em Zorra Total,
Susana Veira fez uma participação no espetáculo Pout-PourRir
como Sabão, prima de Lady. No
camarim, o namorado Sandro
Pedroso encheu Susana de beijos.

Agência O Dia

Chico Buarque em boa companhia
Intimidade
Calma! As fotos ao lado não são
a verdadeira intimidade do casal
Henri Castelli e Fernanda
Vasconcellos. As cenas fazem
parte da peça Vidas Divididas,
que estreou sexta no Rio. Henri
arranca suspiros da plateia só
de cueca. Dirigida por Marcos
Paulo e com Antônia Fontenelle
também no elenco, a peça é uma
comédia musical que gira em
torno da interação do destino
de três personagens de mundos
diferentes. Famosos como
Stênio Garcia, sua mulher
Marilene Saade, e Ricardo
Pereira marcaram presença.

Avesso a badalação, Chico Buarque foi flagrado ao lado de uma
mulher durante jantar em um restaurante no Leblon. O compositor mostrou que ainda é um cavalheiro à moda antiga: após uma
noite regada a vinho, conversas e risadas, ele fez questão de abrir
a porta para a acompanhante ao entrar e sair do carro.
Divulgação

Bruno pra lá de
Marrakesh

Bruno De Luca gravou em
Marrakesh, no Marrocos o
Vai Pra Onde?, que será
exibido sexta-feira, às 21h,
no Multishow. O apresentador passeou de camelo,
conheceu os mercados da
Medina, esteve na praça Djeema Al Fna, onde ficam os encantadores de serpentes, e até assistiu a um filme indiano. Tudo
registrado. Vale conferir...
Willian Andrade/TV Globo

Foi internado
No mundo dos
Paparazzi
Flávio Marinho e Miguel
Falabella, que trabalharam
juntos em Negócio da China,
formam nova parceria. A dupla
vai escrever um seriado sobre
os paparazzi, galãs de TV e
jornalistas, tendo como base
uma revista que fala sobre a vida
alheia das celebridades. A
atração semanal terá elenco fixo
e muitas participações especiais.

O ator Sérgio Viotti,
82 anos, passou o final de
semana internado em estado
de coma no hospital
Samaritano, em Higienópolis,
São Paulo. De acordo com o
boletim médico, o seu estado
de saúde é grave, mas mantém
sinais vitais estáveis. O ator foi
internado há 15 dias após
sofrer uma parada cardíaca
durante a festa de casamento
do filho da escritora Maria
Adelaide Amaral.

S/A MIX

Fotos: divulgação

por Mariella Dias

B

marielladias@onda.com.br

ERGERSON
Tão cristalina e mutável quanto uma gota
d´água, a nova coleção
Bergerson traz a
vibração das figuras
dinâmicas e fluidas.
Predominam o
ouro branco e os
brilhantes, em
peças de grande
impacto visual.
As joias já estão
nas vitrines da
Bergerson em Curitiba, Londrina, Maringá,
Joinville e Florianópolis. A nova coleção também
já está no site www.bergerson.com.

ANTÔNIO
BERNARDO
Inspirada num prisma, a
pedra tem facetas retas
que produzem um jogo de
luz e reflexos. Com apenas
um fio de ouro em suas
arestas, o brinco adquire
transparência
tridimensional. Com
lojas no ParkShopping
Barigüi e Bazaar Fashion,
a marca é comandada
pelas empresárias Joana
de Mello e Silva Arruda e
Paola Malucelli Arruda.

MUELLER DIA DAS MÃES
Magda Hino , foi uma das estilistas envolvidas na criação
dos looks em homenagem ao Dias das Mães do Shopping
Mueller.Participaram todos os estilistas envolvidos e os
alunos de moda de instituições de Curitiba. Cada estilista
ajudou um grupo de alunos a compor os looks. Estes
trabalhos selecionados ficarão em exposição no shopping
até o Dia das Mães. O objetivo das criações foi montar um
visual bacana para destacar o brinde do shopping deste ano,
a echarpe, e divulgar novos talentos do mercado da moda.

NATURA TODODIA
TODANOITE
Você já chegou ao fim do dia com
a nítida sensação que o dia
encolheu? Que você faz tudo
correndo e que à noite é difícil
relaxar e se preparar para
dormir? Este é um dos sintomas
da vida moderna e sua conseqüência é a insônia, que atinge cerca
de 37% da população brasileira.
Pensando nisso, a Natura lança
Natura Tododia Todanoite, uma
linha de produtos para corpo e
banho especialmente desenvolvidas para uso noturno. São quatros produtos com
fragrância inspirada na erva cidreira, que propõe uma atmosfera de conforto e
tranqüilidade para a sua noite.

RISING CHEGA
AS ARARAS
A Osklen volta aos básicos e elege
o moletom como material da
coleção inverno 2009. Se a t-shirt
é a peça do guarda-roupa que não
pode faltar no verão o moletom é
o ícone do inverno. Na passarela
o moletom ganhou formas e
texturas surpreendentes em
vestidos nervurados, paletós
resinados, peças seladas (sem
costura) e casacos em moletom
tricotado. Chic!

MAKE
EXCLUSIVO
Para comemorar o Dia
das Mães, a Maison
Capoani irá oferecer
um ‘mimo’ para um
grupo exclusivo de
mulheres. Quatro
maquiadores da famosa
Dior produzir as
clientes no próximo dia
8. Além disso, as
convidadas vão receber
um presente especial da
Capoani e Dior.
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