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Que fim levou o médico cubano?
Mistério tem potencial para pôr Cascavel no mapa da mídia internacional
Se apresentando como médico ginecologista,
“Então ele pediu um celular emprestado para
o cubano José Ricardo Marin Forno chegou a
falar com o pai dele, em Miami”, relata o jornalista
Cascavel na última segunda-feira. Inicialmente, ele
José Roberto.
saiu do país com autorização dos irmãos Castro,
Sumiço
donos da ilha. A autorização tinha validade curta,
8h30 de ontem, hotel Gran Prix, centro de
apenas para prestar serviços de medicina em
Cascavel. O cubano sai para uma caminhada e
países vizinhos.
diz que voltaria em 60 minutos para receber sua
Vencido o “alvará castrista”, José Ricardo repetiu
professora de português. E não foi visto mais até
o ato de seu pai, que exerce a medicina em Miami
o fechamento desta edição, às 11 horas de sexta.
há 15 anos: tentou fugir da ilha e se estabelecer no
José Ricardo Marin Forno foi sequestrado pelo
Brasil, atraído pelo “Mais Médicos”, da dona Dilma.
serviço secreto cubano? O fato tem relação com
No caminho, um incidente estranho. Ele sofreu um
o episódio no Paraguai? Ao se apresentar para
suposto assalto no Paraguai. Roubaram-lhe 1.500
autoridades brasileiras, ele pode ter sido “dedudólares e bagagens.
rado” para a ditadura cubana, dadas as relações
Aqui, o doutor foi acolhido por gente da imprensa,
do Planalto com os Castro?
entre eles o jornalista José Roberto Benjamin e o
Crime comum? Crime político? Ou o doutor saiu
apresentador Edson Morais, ambos da Colméia. O cubano foi sequestrado pelos Castro? para comprar cigarros e aparece de volta ao hotel
“Almocei com ele três vezes, falamos muito, me pareceu gente a qualquer momento?
boa”, destaca Morais. O cubano foi à Receita Federal atrás de um
Em tempo: o médico tinha receio de andar sozinho na cidade, e
CPF, apresentou-se à Polícia Federal e encaminhou a papelada no manifestou o temor para Morais e Zé Roberto. Caso ele tenha sido
Ministério do Trabalho para obter a carteira, comprou roupas e foi extraditado à força para seu país de origem, poderá amargar cinco
ao Itaú encomendar um cartão de crédito.
anos de cadeia por deixar o paraíso sem autorização dos ditadores.

Em pessoa
A simples hipótese de o serviço
secreto cubano ter sequestrado
o médico em território brasileiro
já é motivo para trazer os holofotes da mídia internacional para
Cascavel. O Pitoco apurou que a
Polícia Federal também trabalha
com essa possibilidade. A postagem da notícia no perfil do repórter José Roberto no Facebook, já
tinha mais de 8 mil acessos na
manhã de hoje. Daqui, impotentes, só podemos desejar:
saúde, doutor José Ricardo!

O coração mais leve e a disposição de se
estressar menos não foram suficientes para
conter Edgar Bueno no duelo que trava com
Lemos. O 12 saiu irado da encrenca no TRE
e disse que agora irá cuidar pessoalmente
do processo que ameaça tornar o professor
inelegível.

No front
A apresentadora Olga Bongiovanni roeu
as unhas com a escalada de violência entre
o exército e fundamentalistas islâmicos no
Egito. Ela tem um bom motivo para se preocupar. Marcelo, o filho fotógrafo dela, está
atuando no país conflagrado.

“Não vou voltar.
O Egito em guerra não é mais
perigoso que Rio ou São Paulo”
(Marcelo Bongiovanni Korp,
fotógrafo cascavelense, filho da apresentadora)

Quem é quem no rádio

Pitocas
Os irmãos Bueno inauguram, no próximo dia 13,
o Buenão Mega Store. Sob o slogan “tudo de tudo
em um só lugar”, a iniciativa representa mais um
passo do grupo no varejo.

No ar, mais uma “jabuticaba” cascavelense

Há muito mais gente ouvindo rádio na frequência modulada, portanto, os líderes disparados na
audiência em municípios de médio porte, como Cascavel polo universitário, são as emissoras FM,
certo? A resposta é afirmativa em praticamente todas as cidades com alguma expressão do Brasil,
menos na Capital do Oeste.
Sui generis em muitos aspectos da mídia, Cascavel também se distingue no segmento rádio. A
liderança da rádio Colméia é tão desproporcional
O quadro seguinte apresenta uma estratificação
no AM, que na medição geral a emissora surge
por período. Na programação matutina, a Colempatada com as ponteiras do segmento FM. É
méia supera os poderosos concorrentes da freum quadro raríssimo, que pode ser melhor enquência modulada. Veja:
tendido na pesquisa DataSonda fechada esse
mês. Primeiro, veja os números do AM:

A Conexão Empresarial da Acic escalou time grande para palestrar em Cascavel. Na abertura, no dia
3 de setembro, Washington Olivetto, falará sobre
Inovação e Criatividade.
Na semana seguinte, no dia 10, o economista
e ex-colunista da revista “Veja”, Stephen Kanitz,
abordará “Os próximos 20 anos”.
A Conexão segue no dia 17, com o consultor
Cesar Souza e por fim, no dia 25, o ex-ministro da
agricultura, Roberto Rodrigues, versará sobre cooperativismo. Outras informações, na Acic.
Uma expressiva defecção política deve acontecer
nos próximos dias no que restou do PT de Cascavel.

Pensata

De segunda a sábado (das 05h00 as 00h00)

De segunda a sábado (das 05h00 as 00h00)

De segunda a sábado - Período da manhã (das 05h00 às 12h00)

Em tempo 1: Jabuticaba é o termo usado para se
referir a coisas que só acontecem no Brasil. É uma
expressão que pode ser aplicada em Cascavel, onde
emissora AM bate as FMs, onde o líder impresso é
uma reles folha de sulfite e onde a Globo precisa se
contentar com a medalha de prata no horário nobre
do almoço.
Em tempo 2: No segmento FM, estreitou a distância entre a líder, há décadas, Capital FM com a
Tarobá. E a zebra escreve com “T”. O quadro está
se movendo. Das 18 às 19 horas, o “Bolicho da T”,
com Jauri Gomes e Juca Bala, lidera em Cascavel
com 31%.

Só rindo

Quando o instituto “mistura” todo mundo, um
triplo empate técnico entre duas FMs e a Colméia, como mostra o quadro a seguir:

Quer milhões
de seguidores?
Cutuque uma
colmeia e
saia correndo.

Abraços

Para os assinantes Francis Mary Guimarães, Clori Maria de Lima, Ivone Galina, Vera Lucia de Almeida, Dalvoerci
Pires e Paulo Sergio Alves da Silva.
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