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  Agentes penitenciários e o próprio Depen estão em alerta máximo 
após constatação de uma nova rebelião que está sendo organizada 
dentro da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), que, prometem os 
presos, será ainda mais sangrenta que a de 2014, quando cinco pessoas 
foram mortas e mais de 20 ficaram feridas. Circula entre os detentos 
uma lista com o nome dos agentes “marcados para morrer”.

FERROESTE
Maior desafio 

é construir
nova ferrovia

 Págs. 04 e 05

EDGAR 
BUENO:

“Famílias não 
têm direito 
a casas no 

Riviera”
 Pág. 11

MAIS 
EFICAZ
Prefeitura 
anuncia 

ampliação 
da rede de 

internet
 Pág. 11

FUTSAL
Clássico neste
sábado marca
milésimo jogo
de Nei Victor

Pág. 20

MARCADOS PARA MORRER
Pág. 15

C
A

R
LA

 H
A

C
H

M
A

N
N

ARQUIVO PESSOAL



CASCAVEL, 23 DE JUNHO DE 2017   JORNAL HOJE l 03

Política hoje@jhoje.com.br CASCAVEL, 23 DE JUNHO DE 2017

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021
Cascavel-PR - Fone/Fax: (45) 3321-1000

Uma publicação de Jornal Oparana S/A
CNPJ: 21.819.026/0001-36 Matriz

Jornal Oparana S/A
CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Assinatura anual: R$ 180,00

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
jadir.jornalista@gmail.com

E-mails
editoria@jhoje.com.br

comercial@jhoje.com.br
assinaturas@jhoje.com.br
www.jhoje.com.br

s sinais da precarie-
dade da Escola Muni-
cipal José Henrique
Teixeira, no Bairro

Morumbi, zona norte de Cas-
cavel, são visíveis por todos
os lados. Nas salas de aula
faltam tacos, a porta está
destruída e a madeira do for-
ro foi corroída com o passar
do tempo.

A estrutura foi construída
há quase 40 anos e há mui-
to tempo aguarda alguma
melhoria. Em 2015, a Enge-
tecne Construtora de Obras
abandonou a obra com ape-
nas 13% dos serviços exe-
cutados. No ano seguinte foi
cogitada a retomada dos ser-
viços, porém houve proble-
mas no processo de licitação.

“Fizemos um protesto na
rua pedindo a retomada da
obra, mas isso não ocorreu.
Espero que meu filho tenha
um lugar adequado para es-
tudar antes de se formar”,
comenta a dona de casa Lu-

O

Luz no fim do túnel
Licitação prevê melhorias em
escola deteriorada  REPORTAGEM:  Romulo Grigoli

FOTOS: Lorena Manarin

RECURSOS DA AMIC PARA
FORTALECER SUA EMPRESA
O convênio de saúde tem uma ampla rede credenciada
com mais de 500 profissionais da área, entre hospitais,
clínicas, consultórios e laboratórios. Oferecemos convênio
médico, odontológico, medicina em segurança do trabalho,
medicina alternativa, estética e emagrecimento,
reabilitação física, academia e tratamento para
dependentes químicos e depressivos. O atendimento é
com hora marcada e o usuário tem facilidade na emissão
de guias, com sistema  online disponível 24 horas. Como
diferencial, temos ainda partos e cirurgias de catarata. O
convênio pode ser utilizado pelo próprio empresário,
familiares, colaboradores e seus dependentes.

WORKSHOP MAPEAMENTO
DE PROCESSOS
O dia a dia de uma empresa envolve uma infinidade de
processos. Quando você mapeia esses processos, consegue
gerenciá-los mais facilmente e não perde o controle de nada,
além de ser mais fácil treinar a sua equipe na realização de
todas as tarefas. No curso Mapeamento de processos que
será nos dias 29 e 30 deste mês, na Amic, o participante
acessa todas essas ferramentas. Realize sua inscrição com
a Viviane pelo telefone (45) 3036-5636.

PONTO DE ATENDIMENTO
PROMOVE CURSO DE
LIDERANÇA
Na última segunda-feira (19), o Ponto de Atendimento ao
Empreendedor Amic promoveu na sala de treinamentos
da entidade o curso Liderando sua equipe de trabalho.
Durante três dias, das 19h às 23h, cerca de 20
empresários aprenderam com a facilitadora da
capacitação Stefania Guedes sobre estilos de liderança;
comunicação do líder e do liderado; resolução de
conflitos; o uso do poder na liderança e papel do líder na
formação e desenvolvimento da equipe. Fique atento aos
novos cursos que a entidade oferece.

ATENÇÃO AO NOVO HORÁRIO
DE ATENDIMENTO DA AMIC
A partir do dia 1º de junho a Amic começa a atender o
público em um novo horário. Anote aí. De segunda a
sexta, durante a manhã das 7h42 às 12h e à tarde das
13h30 a 18h.

cimara de Lima, mãe de um
aluno de oito anos.

Nesta semana a Prefeitura
de Cascavel abriu licitação que
prevê R$ 2.768.773,902 para
a reforma e a ampliação da
escola. Os envelopes com as
propostas serão abertos no dia
25 de julho. “Isso nos traz
boas expectativas e espera-
mos que, desta vez, o anseio
de toda a comunidade seja
atendido”, diz a diretora Jucia-
ne Vargas Teixeira.

A previsão da Secretaria de
Educação é de que as obras
sejam iniciadas no começo de
setembro, se não houver
contratempos na licitação. O
prazo para a conclusão dos
trabalhos é de 270 dias con-
tados a partir da emissão da
ordem de serviço.

 Ação do tempo
deixa estrutura

deteriorada

Estrutura
A Escola Municipal José Henrique Teixeira atende 620 alunos em três turnos. Pela
manhã e à tarde há turmas do pré ao 5º ano e, à noite, do EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Durante a execução das atividades, a direção da escola e a Secretaria de
Educação irão organizar o remanejamento das turmas, conforme a necessidade.

Melhorias
O remanescente da obra se refere a melhorias na estrutura, no sentido de corrigir
danos causados pelo tempo de uso do prédio e adequações necessárias em
virtude da legislação do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária estadual.
Portas, janelas, forros e pisos serão substituídos. Banheiros serão adequados à
acessibilidade. Haverá ainda adequação de calçadas, reconstrução de muros,
melhorias no playground, pinturas e execução de paisagismo. Há previsão ainda
de construção da cobertura do pátio da escola.

Comunidade
aguarda ansiosa
pelas melhorias

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Conferência de Saúde
começa nesta sexta

Começa nesta sexta-feira, às
19h, no Teatro Municipal Sefrin
Filho, com retomada no sába-
do, a partir das 8h, a 13ª Con-
ferência Municipal de Saúde de
Cascavel. Este ano o tema é
"Políticas de Saúde: Contexto e
desafios do SUS na atualidade
com participação popular".

O evento é realizado em par-
ceria entre a Secretaria de Saú-
de e o Conselho Municipal de
Saúde e, neste ano, contará
com a presença do palestrante
Moysés Longuinho Toniolo de
Souza, conselheiro nacional de

Saúde no segmento dos bene-
ficiários, representante da Anai-
ds (Articulação Nacional de Luta
contra a Aids).

A conferência visa avaliar a
atual Política Municipal de Saú-
de, além de propor as diretrizes
para a formulação desta política
para os próximos quatro anos
e eleger e homologar as entida-
des que comporão o Conselho
Municipal de Saúde para a pró-
xima gestão.
SOBRE A CONFERÊNCIA

As Conferências de Saúde
são espaços democráticos de

construção da Política de Saú-
de, constituindo-se em um fó-
rum de debates entre a popula-
ção em geral, associações de mo-
radores, prestadores de serviços
de saúde, representantes de en-
tidades, sindicatos e gestores,
sendo precedidas por encontros
chamados de pré-conferências.

Em 2017 foram realizadas 31
pré-conferências nos bairros, nas
quais ocorreram as eleições dos
delegados e a formulação de pro-
postas que agora serão debati-
das na 13ª Conferência Munici-
pal de Saúde de Cascavel.

Prefeitura inaugura nova sede do CAE
A Prefeitura de Cascavel reinaugura no dia
29 de junho a nova sede do CAE (Centro
de Atenção Especializada) que englobará
em estrutura única o Ambulatório de
Gestação de Alto Risco e o Centro de
Diagnóstico e Imagem, na Rua
Pernambuco, 188. Por conta disso os três
serviços estão fechados para mudança hoje
e reabrem na segunda-feira (26). O novo
espaço possui três andares e conta com 20
consultórios amplos, bem iluminados e
ventilados, recepção, sala de coordenação,
sala de preparo, sala de utilidades e
banheiros com acessibilidade em todos os
pisos, copa, áreas de manipulação de
materiais, dentre outros.
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néis representam aproximada-
mente 80% do volume transpor-
tado pela ferrovia. Estamos falan-
do de soja, milho e trigo. Os ou-
tros produtos com boa participa-
ção nas operações da empresa
são a proteína animal congelada,
com destino ao Porto de Parana-
guá, e o cimento para a região
oeste. Além disso, no sentido da
importação, a ferrovia leva insu-
mos agrícolas, como adubo e fer-
tilizante, além de combustíveis.

Hoje: O transporte fer-
roviário tem correspon-
dido às demandas da re-
gião oeste?

João Vicente: A realida-
de é que o Paraná precisa
avançar muito na questão fer-
roviária para atender de modo
apropriado à demanda dos
produtores do oeste parana-
ense, uma das zonas mais
produtivas do Brasil. Estudos
do governo do Estado de-
monstram que essa região
movimenta, por ano, cerca de
14 milhões de toneladas, sen-
do que, desse volume, o
montante que chega ao Por-
to de Paranaguá por ferrovia
corresponde a somente 440
mil toneladas. Há muito que
crescer para escoar toda a
nossa produção agrícola.

Hoje: O terminal da Co-
triguaçu tem contribuído
com as cooperativas?

Qual é o volume armaze-
nado no terminal?

João Vicente: A Cotrigua-
çu inaugurou no início de 2016,
no complexo ferroviário da Fer-
roeste, em Cascavel, o seu
Terminal de Granéis, um inves-
timento de R$ 65 milhões, em
complemento ao Terminal de
Congelados e Contêineres,
inaugurado em 2013. A Cotri-
guaçu tem capacidade insta-
lada de 10 mil toneladas para
produtos frigorificados e silos
com a capacidade estática de
armazenagem de 120 mil to-
neladas de granéis. Os novos
silos, aliás, já estão com a ca-
pacidade de armazenamento
totalmente ocupada.

Hoje: O governo tem se
empenhado no sentido de
ampliar a ferrovia?

João Vicente: O governo
do Estado tem buscado vári-
as alternativas no sentido de
viabilizar a expansão do siste-
ma ferroviário paranaense. No
entanto, a solução para a
questão ferroviária depende de
diversos atores econômicos,
políticos e sociais. O crescimen-
to da economia paranaense,
que pode ser constatada pelo
avanço das operações no Por-
to de Paranaguá, é um indica-
tivo seguro do que estou afir-
mando. Este ano o Porto de
Paranaguá deve movimentar
46 milhões de toneladas e ape-

nas 20% da produção do Es-
tado chega ao terminal por fer-
rovia. Até 2030, o porto vai
movimentar 80 milhões de to-
neladas. A participação da fer-
rovia, se não houver uma in-
versão radical na matriz de
transporte, vai cair para 10%
nos próximos anos, o que é
lamentável, uma vez que os
fretes ferroviários são mais
baratos.

Hoje: Qual é o montan-
te de máquinas da Ferro-
este? Existem projetos
para a compra de novas
locomotivas?

João Vicente: Atualmen-
te, a companhia opera com
15 locomotivas e 424 vagões.
Um avanço considerável em
relação ao ano de 2011, no
início da atual gestão do go-
verno, quando a empresa
operava com três locomotivas
e somente 60 vagões.

Hoje: Dificuldades que
foram deixadas por ges-
tões anteriores foram su-
peradas?

João Vicente: Mesmo es-
tando o terminal de Cascavel e
a malha da Ferroeste entre os
mais modernos do Paraná e do
Brasil, existem condições histó-
ricas que limitam nossas ope-
rações. O corredor ferroviário
que liga Cascavel ao Porto de
Paranaguá, saindo de Guara-

Hoje: Entre os investi-
mentos que a Ferroeste
recebeu nos últimos cinco
anos, o que pode ser des-
tacado?

João Vicente Bresolin
Araujo: Os investimentos do
governo do Estado para mo-
dernizar a Ferroeste foram 13
vezes superiores aos aportes
verificados nos seis anos de
governos anteriores. Até hoje,
foram investidos mais de R$
8 milhões na compra de equi-
pamentos, com destaque
para a aquisição de sete loco-
motivas e 364 vagões, além
dos recursos que foram des-
tinados à recuperação de ou-
tras quatro máquinas.

Hoje: Qual é o volume
da movimentação de car-
gas registrado no ano pas-
sado?

João Vicente: Em 2016 a
Ferroeste movimentou 826 mil
toneladas, considerando gra-
néis, contêineres frigorificados
e outras cargas transportadas
pela ferrovia. Esse volume cor-
responde ao fluxo interno, car-
ga transportada dentro da
malha exclusiva da empresa
e às operações de exporta-

Em entrevista ao Hoje, João Vicente Bresolin destaca os
investimentos do governo do Estado nos últimos cinco anos e
fala sobre os desafios para a construção de uma nova ferrovia.
Atualmente, menos de 4% do que é produzido e
despachado para o Porto de Paranaguá é transportado
pela Ferroeste. A limitação ainda é provocada por
problemas antigos: gargalos estruturais e falta de vagões.
O curitibano João Vicente Bresolin Araujo, presidente da
Ferroeste desde 2012, é neto do empresário Hylo
Bresolin, pioneiro de Cascavel e um dos maiores
idealizadores da ferrovia.
Formado em Engenharia Florestal pela UFPR (Universidade
Federal do Paraná) e em Administração pela Unfiae (Centro
Universitário Franciscano do Paraná), João Vicente já atuou no
setor de transportes da ALL (América Latina Logística).
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puava, concessão de outra em-
presa, apresenta dois grandes
gargalos ferroviários: um na
Serra da Esperança, entre Gua-
rapuava e Ponta Grossa, e ou-
tro na Serra do Mar, entre Curi-
tiba e Paranaguá. O primeiro é
da década de 1950 e o segun-
do da época do Império.

Hoje: O senhor está à
frente da ferrovia desde
2012, como avalia sua
gestão e qual é o principal
desafio hoje?

João Vicente: A moderni-
zação da ferrovia, a compra
de novos ativos (vagões e lo-
comotivas), a recuperação da
malha, assim como investi-

ção e importação.

Hoje: Neste ano a ex-
pectativa é atingir maior
volume?

João Vicente: Para 2017
a perspectiva é muito promis-
sora. A estimativa de movi-
mentação de cargas ultrapas-
sa a marca de 1 milhão de
toneladas, levando-se em con-
ta os contratos de operação
já existentes. Entretanto, a re-
alização da estimativa depen-
de de variáveis como o tama-
nho e o desempenho da sa-
fra, assim como da política de
preços praticada pelo merca-
do. A disponibilidade de va-
gões da concessionária que
opera o trecho Guarapuava/
Paranaguá para atender a re-
gião oeste também pode in-
terferir nos resultados, pois até
o momento apenas 60% do
previsto no COE (Contrato
Operacional Específico), assi-
nado com a Rumo/ALL, vem
sendo atendido.

Hoje: O transporte de
cargas graneleiras como
soja, milho e trigo ocorre
com maior intensidade?

João Vicente: Sim. Os gra-
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 REPORTAGEM:   Romulo Grigoli

mentos em segurança ferro-
viária falam pela atual diretoria
e pelo quadro funcional, que,
a propósito, sempre deu irres-
trito apoio aos projetos da em-
presa. Paralelamente, fortale-
cemos as operações ferroviá-
rias de fluxo interno, entre
Guarapuava e Cascavel, eco-
nomicamente mais vantajosas
para a companhia. O principal
desafio não é somente meu
nem da diretoria da empresa,
mas é coletivo. Esse desafio é
a construção de uma nova fer-
rovia no Paraná, o que somente
será possível com a unidade
entre o governo do Estado e
os produtores rurais, coopera-
tivas e entidades de classe vol-
tadas ao agronegócio.

Hoje: E quanto aos gar-
galos e à ampliação?

João Vicente: Somente
com apoio e boa vontade das
forças políticas e econômicas
do oeste do Paraná e do Mato
Grosso do Sul será possível
viabilizar o projeto de expan-
são da ferrovia entre Casca-
vel e Dourados, no Mato Gros-
so do Sul, e a construção do
trecho entre Guarapuava e Pa-
ranaguá. A novidade é que
o governo estadual criou um
grupo de trabalho para en-
contrar soluções para a ques-
tão ferroviária paranaense.
Esse estudo já foi concluído
e deve ser publicado dentro
de dois meses, trazendo no-
vas alternativas para viabili-
zar a ferrovia, que é um an-
seio antigo da sociedade or-
ganizada paranaense.

“Maior desafio é uma nova
ferrovia”, diz presidente
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O curso de Direito da Univer-
sidade Paranaense – Unipar, Uni-
dade de Cascavel, realizou nes-
te fim de semestre o Fórum Pe-
dagógico e o Fórum de Egres-
sos 2017, abordando temas es-
senciais à formação em Direito.
Uma das discussões foi ‘Defesa
das prerrogativas profissionais
dos advogados’, encampada pela
OAB em prol da sociedade.

O assunto foi abordado pelo
presidente da Comissão de Defe-
sa das Prerrogativas Profissionais da
OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil), Marroquis Freire, o secre-
tário Jefferson Menezes, e o mem-
bro Jairo Ferreira Filho. Segundo
argumentam, o tema se faz rele-

vante tendo em vista que o públi-
co jovem sofre maior violação.

A palestra disponibilizou sobre
o que são as prerrogativas soci-
ais, quais os canais de acesso que
ajudam a solucionar problemas, e
o papel da OAB na fiscalização de
ofícios, assessoramento de advo-
gados e combate a violações. O
presidente da AOB Cascavel,
Charles Duvoisin, prestigiou.

“O país vivência um momen-
to que fere a Constituição, que
é o meio indispensável para a jus-
tiça, cerceando o Direito. Nosso

Curso de Direito
promove Fórum Pedagógico
e de Egressos
Eventos trazem novos olhares sobre a
defesa das prerrogativas profissionais dos
advogados e Reformas Trabalhistas

intuito é possibilitar o acesso so-
cial à justiça pelo advogado”, sali-
entam os advogados membros da
comissão de prerrogativas profis-
sionais da OAB/subseção Cascavel.

Diante da proposta de troca
de conhecimentos, temática atu-
al também contemplou o Fórum
de Egressos. O assunto ‘Reformas
trabalhistas e atualidades no Di-
reito do Trabalho’ foi trazido pela
juíza do Trabalho substituta Tha-
mara Talini Zanchet.

A magistrada apontou dois
pontos principais a respeito da im-
portância das negociações coleti-
vas, que se dão por meio dos acor-
dos – firmado entre empregador
e sindicato dos empregados – ou
das convenções coletivas – nego-
ciações entre sindicato patronal e
o sindicato dos empregados. O
contexto trouxe à tona a parte
prática em relação ao ônus da pro-
va na Justiça do Trabalho

Os membros da Comissão de
Prerrogativas dos Advogados:
Jefferson Menezes, Marroquis
Freire e Jairo Ferreira FilhZ

Bairro Floresta
Ruas recebem R$ 1,1 milhão em
recape asfáltico

CASCAVEL, 23 DE JUNHO DE 201710 l JORNAL HOJE

áquinas trabalhavam
para o início da cober-
tura de asfalto sobre
pedras irregulares na

Avenida Curió, no Bairro Flo-
resta, zona norte de Cascavel,
na tarde de ontem.

Além desse trecho, outras
oito ruas e avenidas serão con-
templadas com o serviço, que
inclui quase 22,4 mil m² de re-
cape asfáltico em CBUQ. Os in-
vestimentos para as melhorias
reivindicadas há anos pela po-
pulação somam R$ 1,1 milhão.

Mesmo com essas obras, a
cidade ainda não atinge 100%

M de asfalto, conforme promessa
da antiga gestão, comandada
pelo ex-prefeito Edgar Bueno.
“É algo que tem sido persegui-
do há tempo e não foi atingido.
Estamos ainda na faixa dos
96% de cobertura asfáltica, mas
vamos trabalhar para nestes
quatro anos concluirmos 100%
do asfalto”, afirma o secretário
de Obras, Jorge Lange.

Em relação aos serviços no
Floresta, a primeira etapa será
concluída na Avenida Curió e,
após dez dias, a empresa reto-
ma os trabalhos nas demais
vias. A previsão é de que todo
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Serviços de recapa
tiveram início na

Avenida Curió

o recape fique pronto em 90
dias. “É uma demanda antiga
dos moradores. O Floresta é re-
ferência na região norte e fa-
zer essa obra é algo muito im-
portante”, afirma o prefeito
Leonaldo Paranhos.

A dona de casa Ana Maria da
Silva aguarda ansiosa pela mu-
dança na condição das ruas:
“Ficamos felizes, mas esperamos
que os trabalhos sejam cumpri-
dos no prazo previsto”.

Prefeitura de Cascavel
vai aumentar a quanti-
dade de pontos de in-
ternet nas repartições

públicas municipais. A licitação,
na modalidade pregão eletrô-
nico, já foi aberta e prevê a
compra da rede de dados e a
instalação de fibra óptica. O va-
lor do investimento é de mais
de R$ 4,1 milhões.

O diretor do Departa-
mento de Compras, Edson
Zorek, disse que a prefeitu-
ra vai contratar uma empre-
sa para o processamento de
dados e outra para o forne-
cimento de internet.

O edital prevê a instalação

A de 297 pontos, que atenderão
Cmeis, câmeras de monitora-
mento da Guarda Municipal, es-
colas, entre outros espaços
públicos municipais. Atualmen-
te existem 150 pontos já aten-
didos e 18 câmeras em opera-
ção. Os novos pontos a serem
contratados deverão ser im-
plantados de acordo com a ne-
cessidade. O contrato valerá
para 12 meses. “O Paço Muni-
cipal é interligado com sistema
on-line com todos os prédios
públicos. A contratação de no-
vos pontos deverá intensificar
isso”, explicou Zorek.

REDE EXCLUSIVA
Em um projeto financiado

pelo BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento) e que
já esta em estudo com a pre-
visão de lançamento da licita-
ção para breve, a prefeitura
pretende fazer o cabeamento
próprio de fibra ótica. Assim, o
Município não vai mais precisar
contratar uma empresa para
oferecer este serviço.

Edson Zorek imagina que a
implantação esteja concluída
no próximo ano. “Com a nos-
sa própria linha de fibra ótica,
compraremos apenas a inter-
net e podemos reduzir os gas-
tos em até R$ 3 milhões por
ano. Assim passaríamos a gas-
tar apenas os R$ 356 mil”.
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Prefeitura prepara licitação de
rede própria de fibra óptica

Maior concorrência
O diretor de Informática, Adriano Oliveira, adianta que a licitação já aberta é diferente das anteriores

para a prestação desse serviço. “A novidade é que estamos abrindo mais concorrência, fizemos um lote
para a compra de internet e outro para a contratação da rede de dados. A empresa que ganhar a rede de
dados pode não ser a ganhadora da internet ou vice-versa, lembrando que quem ganha é a empresa com

o menor preço praticado e que entregue o que foi pedido no edital”, reforçou.
Um dos aspectos que chamam a atenção é que o valor máximo previsto para o certame é de R$

4.150.183,98. Desse montante, R$ 3.793.450,67 são exclusivos para rede de dados, seu aluguel e taxa de
instalação e R$ 356.733,33 para a internet. “Esperamos que várias empresas participem e assim esse valor

caia pelo menos em 30%”, reforça Edson Zorek.
Ele relata ainda que a fiscalização feita pela prefeitura será minuciosa: “Nós só pagamos pelo que usamos.

A nossa equipe de informática fica atenta se em algum dos pontos faltou internet e procuramos saber o
motivo, para que essa diferença seja descontada no fim do contrato”.

Prazos
A abertura das propostas das empresas interessadas em

concorrer ao pregão ocorre no dia 4 de julho, a partir das 14h.
O pregão eletrônico será transmitido ao vivo no site da

Prefeitura de Cascavel (www.cascavel.pr.gov.br), onde também
está disponível o edital completo.

O diretor da
Informática,

Adriano
Oliveira,

monitorando o
tráfego da
internet da
prefeitura
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Edgar Bueno entra na polêmica do Riviera
A polêmica por conta do sorteio

das casas no Residencial Riviera, no
Bairro Floresta, em Cascavel, pode
estar perto do fim. Em 4 de julho, a
desembargadora Denise Pereira de-
verá colocar o assunto na pauta do
TJ-PR (Tribunal de Justiça do Para-
ná). Isso porque 19 famílias recor-
reram ao Judiciário questionando os
critérios para a distribuição das uni-
dades habitacionais.

Ontem o ex-prefeito de Cas-
cavel Edgar de Bueno, hoje à
frente da Secretaria de Assun-
tos Estratégicos do Governo do
Paraná, utilizou as redes sociais
para se pronunciar pela primei-
ra vez sobre o assunto, após ter

deixado a prefeitura.
Ele afirma que as pessoas que

recorreram à Justiça para pedir o
cancelamento do sorteio da entre-
ga das moradias não têm o direito
de exigir casa própria no Riviera.
“Já provamos isso à Promotoria Pú-
blica e estou disposto a mostrar
imagens e que tudo foi feito legal-
mente, às claras, e que aqueles que
têm direito é quem estão escritos”.

O ex-prefeito disse ainda que
há “forças” tentando atrasar e
atrapalhar o andamento do pro-
jeto popular.

A entrega das primeiras mil ca-
sas do conjunto deveria ter ocorri-
do em dezembro do ano passado.

Contudo, no dia 24 de outubro 19
famílias recorreram à Justiça e con-
seguiram um despacho suspenden-
do a entrega. Elas alegam irregu-
laridades no sorteio das casas.

Na ocasião, o poder público ale-
gou que não houve problema no
sorteio e na sequência publicou lis-
ta oficial dos classificados no por-
tal do Município.

Famílias que foram contempla-
das com casas organizam constan-
tes protestos para cobrar agilida-
de na entrega das moradias. O pre-
feito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, já manifestou apoio para que
o processo seja resolvido o mais
breve possível.

Estruturas comprometidas serão refeitas

Trabalhos de demolição das estruturas comprometidas na rede de educação
de Cascavel foram iniciados ontem. Na Escola Municipal Emília Galafassi, no
Parque São Paulo, árvores que comprometerem a edificação do muro foram
retiradas e um trecho de 16,5 metros do muro foram derrubados. Até que a
obra seja licitada novamente, o local ficará fechado por tapume. Na Escola
Municipal Maria Tereza Abreu de Figueiredo, no Bairro Santa Cruz, um recorte
de nove metros também foi feito no muro como medida preventiva.
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A fogueira com oito me-
tros de altura, símbolo
principal da Festa de São
João Batista, foi prepa-

rada com bastante antecedên-
cia e neste fim de semana a
queima vai representar o pon-
to alto do evento.

A festividade ocorre no
pátio da Paróquia São João
Batista, no Bairro Country,
em Cascavel, e durante os
três dias deve reunir cerca
de 14 mil pessoas.

A programação começa
nesta sexta-feira com missa às
19h e segue com jantar, quan-
do será servido Manjar de São
João Batista. “A festa faz parte
do calendário de eventos do
Município. Para o jantar, que é
tradicional, esperamos 850
pessoas”, afirma o monsenhor
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José Ces Chin.
O manjar inclui pinhão tri-

turado, pernil suíno moído, cu-
binhos de bacon, cebola pica-
da e tempero verde. Além dis-
so, serão servidos arroz, aba-
caxi ao forno e saladas como
acompanhamento. O ingresso
é vendido a R$ 45.

A programação segue no
sábado, dia 24, com missa ju-
nina às 14h celebrada pelo ar-
cebispo Dom Mauro Aparecido
dos Santos, barracas de comi-
das típicas, concurso de traje
caipira e shows.

A queima da tradicional fo-
gueira está prevista para as
22h, após bênção do arcebis-
po. A fogueira já foi uma das
mais altas do Brasil, mas nos
últimos anos ela precisou ser
diminuída por orientação do

Corpo de Bombeiros, garantin-
do maior segurança. “A festa
foi modificada e, para garantir
a tradição em novos tempos,
a fogueira deixou de ser tão
alta”, explica o padre, ao lem-
brar que a estrutura já che-
gou a ter 22 metros.

O padre observa que hoje
a festa atrai um novo públi-
co: “Recebemos mais famílias
e toda a organização ocorre
por cerca de 300 voluntários
da paróquia”.

No domingo será servido
churrasco, cujo ingresso inclui
três quilos de carne ao valor de
R$ 70. Às 14h haverá concur-
so de sinhozinho e sinhazinha e
à tarde a festa segue com a
venda de comidas típicas nas
barracas, brinquedos para cri-
anças e concurso cultural.

Com fogueira gigante
Começa hoje a Festa
de São João Batista

Voluntários
nos últimos
preparativos

para a
festa
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O curso de Direito da Univer-
sidade Paranaense – Unipar, Uni-
dade de Cascavel, realizou nes-
te fim de semestre o Fórum Pe-
dagógico e o Fórum de Egres-
sos 2017, abordando temas es-
senciais à formação em Direito.
Uma das discussões foi ‘Defesa
das prerrogativas profissionais
dos advogados’, encampada pela
OAB em prol da sociedade.

O assunto foi abordado pelo
presidente da Comissão de Defe-
sa das Prerrogativas Profissionais da
OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil), Marroquis Freire, o secre-
tário Jefferson Menezes, e o mem-
bro Jairo Ferreira Filho. Segundo
argumentam, o tema se faz rele-

vante tendo em vista que o públi-
co jovem sofre maior violação.

A palestra disponibilizou sobre
o que são as prerrogativas soci-
ais, quais os canais de acesso que
ajudam a solucionar problemas, e
o papel da OAB na fiscalização de
ofícios, assessoramento de advo-
gados e combate a violações. O
presidente da AOB Cascavel,
Charles Duvoisin, prestigiou.

“O país vivência um momen-
to que fere a Constituição, que
é o meio indispensável para a jus-
tiça, cerceando o Direito. Nosso

Curso de Direito
promove Fórum Pedagógico
e de Egressos
Eventos trazem novos olhares sobre a
defesa das prerrogativas profissionais dos
advogados e Reformas Trabalhistas

intuito é possibilitar o acesso so-
cial à justiça pelo advogado”, sali-
entam os advogados membros da
comissão de prerrogativas profis-
sionais da OAB/subseção Cascavel.

Diante da proposta de troca
de conhecimentos, temática atu-
al também contemplou o Fórum
de Egressos. O assunto ‘Reformas
trabalhistas e atualidades no Di-
reito do Trabalho’ foi trazido pela
juíza do Trabalho substituta Tha-
mara Talini Zanchet.

A magistrada apontou dois
pontos principais a respeito da im-
portância das negociações coleti-
vas, que se dão por meio dos acor-
dos – firmado entre empregador
e sindicato dos empregados – ou
das convenções coletivas – nego-
ciações entre sindicato patronal e
o sindicato dos empregados. O
contexto trouxe à tona a parte
prática em relação ao ônus da pro-
va na Justiça do Trabalho

Os membros da Comissão de
Prerrogativas dos Advogados:
Jefferson Menezes, Marroquis
Freire e Jairo Ferreira FilhZ

Bairro Floresta
Ruas recebem R$ 1,6 milhão em
recape asfáltico
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áquinas trabalhavam
para o início da cober-
tura de asfalto sobre
pedras irregulares na

Avenida Curió, no Bairro Flo-
resta, zona norte de Cascavel,
na tarde de ontem.

Além desse trecho, outras
oito ruas e avenidas serão con-
templadas com o serviço, que
inclui quase 22,4 mil m² de re-
cape asfáltico em CBUQ. Os in-
vestimentos para as melhorias
reivindicadas há anos pela po-
pulação somam R$ 1,6 milhão.

Mesmo com essas obras, a
cidade ainda não atinge 100%

M de asfalto, conforme promessa
da antiga gestão, comandada
pelo ex-prefeito Edgar Bueno.
“É algo que tem sido persegui-
do há tempo e não foi atingido.
Estamos ainda na faixa dos
96% de cobertura asfáltica, mas
vamos trabalhar para nestes
quatro anos concluirmos 100%
do asfalto”, afirma o secretário
de Obras, Jorge Lange.

Em relação aos serviços no
Floresta, a primeira etapa será
concluída na Avenida Curió e,
após dez dias, a empresa reto-
ma os trabalhos nas demais
vias. A previsão é de que todo
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Serviços de recapa
tiveram início na

Avenida Curió

o recape fique pronto em 90
dias. “É uma demanda antiga
dos moradores. O Floresta é re-
ferência na região norte e fa-
zer essa obra é algo muito im-
portante”, afirma o prefeito
Leonaldo Paranhos.

A dona de casa Ana Maria da
Silva aguarda ansiosa pela mu-
dança na condição das ruas:
“Ficamos felizes, mas esperamos
que os trabalhos sejam cumpri-
dos no prazo previsto”.

Prefeitura de Cascavel
vai aumentar a quanti-
dade de pontos de in-
ternet nas repartições

públicas municipais. A licitação,
na modalidade pregão eletrô-
nico, já foi aberta e prevê a
compra da rede de dados e a
instalação de fibra óptica. O va-
lor do investimento é de mais
de R$ 4,1 milhões.

O diretor do Departamen-
to de Compras, Edson Zo-
rek, disse que a prefeitura vai
contratar uma empresa para
o processamento de dados e
outra para o fornecimento
de internet.

O edital prevê a instalação

A de 297 pontos, que atenderão
Cmeis, câmeras de monitora-
mento da Guarda Municipal, es-
colas, entre outros espaços
públicos municipais. Atualmen-
te existem 150 pontos já aten-
didos e 18 câmeras em opera-
ção. Os novos pontos a serem
contratados deverão ser im-
plantados de acordo com a ne-
cessidade. O contrato valerá
para 12 meses. “O Paço Muni-
cipal é interligado com sistema
on-line com todos os prédios
públicos. A contratação de no-
vos pontos deverá intensificar
isso”, explicou Zorek.

REDE EXCLUSIVA
Em um projeto financiado

pelo BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento) e que
já esta em estudo com a pre-
visão de lançamento da licita-
ção para breve, a prefeitura
pretende fazer o cabeamento
próprio de fibra ótica. Assim, o
Município não vai mais precisar
contratar uma empresa para
oferecer este serviço.

Edson Zorek imagina que a
implantação esteja concluída
no próximo ano. “Com a nos-
sa própria linha de fibra ótica,
compraremos apenas a inter-
net e podemos reduzir os gas-
tos em até R$ 3 milhões por
ano. Assim passaríamos a gas-
tar apenas os R$ 356 mil”.
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Prefeitura prepara licitação de
rede própria de fibra óptica

Maior concorrência
O diretor de Informática, Adriano Oliveira, adianta que a licitação já aberta é diferente das anteriores

para a prestação desse serviço. “A novidade é que estamos abrindo mais concorrência, fizemos um lote
para a compra de internet e outro para a contratação da rede de dados. A empresa que ganhar a rede de
dados pode não ser a ganhadora da internet ou vice-versa, lembrando que quem ganha é a empresa com

o menor preço praticado e que entregue o que foi pedido no edital”, reforçou.
Um dos aspectos que chamam a atenção é que o valor máximo previsto para o certame é de R$

4.150.183,98. Desse montante, R$ 3.793.450,67 são exclusivos para rede de dados, seu aluguel e taxa de
instalação e R$ 356.733,33 para a internet. “Esperamos que várias empresas participem e assim esse valor

caia pelo menos em 30%”, reforça Edson Zorek.
Ele relata ainda que a fiscalização feita pela prefeitura será minuciosa: “Nós só pagamos pelo que usamos.

A nossa equipe de informática fica atenta se em algum dos pontos faltou internet e procuramos saber o
motivo, para que essa diferença seja descontada no fim do contrato”.

Prazos
A abertura das propostas das empresas interessadas em

concorrer ao pregão ocorre no dia 4 de julho, a partir das 14h.
O pregão eletrônico será transmitido ao vivo no site da

Prefeitura de Cascavel (www.cascavel.pr.gov.br), onde também
está disponível o edital completo.

O diretor da
Informática,

Adriano
Oliveira,

monitorando o
tráfego da
internet da
prefeitura

LORENA MANARIN

SEM DIREITO

Edgar Bueno entra na polêmica do Riviera
A polêmica por conta do sorteio

das casas no Residencial Riviera, no
Bairro Floresta, em Cascavel, pode
estar perto do fim. Em 4 de julho, a
desembargadora Denise Pereira de-
verá colocar o assunto na pauta do
TJ-PR (Tribunal de Justiça do Para-
ná). Isso porque 19 famílias recor-
reram ao Judiciário questionando os
critérios para a distribuição das uni-
dades habitacionais.

Ontem o ex-prefeito de Cas-
cavel Edgar de Bueno, hoje à
frente da Secretaria de Assun-
tos Estratégicos do Governo do
Paraná, utilizou as redes sociais
para se pronunciar pela primei-
ra vez sobre o assunto, após ter

deixado a prefeitura.
Ele afirma que as pessoas que

recorreram à Justiça para pedir o
cancelamento do sorteio da entre-
ga das moradias não têm o direito
de exigir casa própria no Riviera.
“Já provamos isso à Promotoria Pú-
blica e estou disposto a mostrar
imagens e que tudo foi feito legal-
mente, às claras, e que aqueles que
têm direito é quem estão escritos”.

O ex-prefeito disse ainda que
há “forças” tentando atrasar e
atrapalhar o andamento do pro-
jeto popular.

A entrega das primeiras mil ca-
sas do conjunto deveria ter ocorri-
do em dezembro do ano passado.

Contudo, no dia 24 de outubro 19
famílias recorreram à Justiça e con-
seguiram um despacho suspenden-
do a entrega. Elas alegam irregu-
laridades no sorteio das casas.

Na ocasião, o poder público ale-
gou que não houve problema no
sorteio e na sequência publicou lis-
ta oficial dos classificados no por-
tal do Município.

Famílias que foram contempla-
das com casas organizam constan-
tes protestos para cobrar agilida-
de na entrega das moradias. O pre-
feito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, já manifestou apoio para que
o processo seja resolvido o mais
breve possível.

Estruturas comprometidas serão refeitas

Trabalhos de demolição das estruturas comprometidas na rede de educação
de Cascavel foram iniciados ontem. Na Escola Municipal Emília Galafassi, no
Parque São Paulo, árvores que comprometerem a edificação do muro foram
retiradas e um trecho de 16,5 metros do muro foram derrubados. Até que a
obra seja licitada novamente, o local ficará fechado por tapume. Na Escola
Municipal Maria Tereza Abreu de Figueiredo, no Bairro Santa Cruz, um recorte
de nove metros também foi feito no muro como medida preventiva.
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Nas rodovias
Apreensões de maconha caem 47%
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U m dos maiores entronca-
mentos rodoviários do
Estado, Cascavel é rota
certa para criminosos.

Muita coisa estranha e ilegal pas-
sa pelas rodovias que circundam
a cidade. São cigarros, agrotóxi-
cos, mercadorias contrabande-
adas do Paraguai e, principal-
mente, drogas.

Porém, de acordo com le-
vantamento solicitado pelo Hoje
para a Delegacia da PRF (Polícia
Rodoviária Federal) em Casca-
vel, nos cinco primeiros meses
de 2017 a apreensão de ma-
conha caiu quase pela metade,
se comparado a igual período
do ano passado.

A PRF fiscaliza 955 quilôme-
tros de rodovias em 34 municí-
pios e seis postos de fiscalização
nas BRs 277, 369, 163, 467,
158, 487 e 272, entre as cida-
des de Cascavel, Catanduvas,
Laranjeiras do Sul, Ubiratã, Cam-
po Mourão e Lindoeste. De 1º de
janeiro a 31 de maio deste ano,
foram interceptados nesse tre-
cho 2.768 quilos de maconha. No
mesmo período do ano passado,
foram apreendidos 5.203 quilos

 REPORTAGEM:  Tissiane Merlak
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da droga, uma queda de 46,8%.
MOTIVOS

De acordo com o policial ro-
doviário federal Alysson Vidor,
a queda nas apreensões é rela-
tiva, uma vez que a droga que
passa pelas rodovias é intercep-
tada também por outras uni-
dades de fiscalização. Contudo,
há uma outra explicação:
“Além disso, como a presença
da polícia nas rodovias está mais
constante, os criminosos estão
alterando as rotas do contra-
bando e do tráfico”.

Segundo o agente, as ope-
rações constantes feitas na
fronteira, como a Fronteira Blin-
dada e a Operação Muralha,
têm interceptado boa parte dos
ilícitos que chegam ao País. “A
PRF trabalha de forma integra-
da com todos os postos de fis-
calização. Mesmo que esse en-
torpecente não seja apreendi-
do em Cascavel, em outro pos-
to ela será localizada”.

ARTIMANHAS
Dentre os locais preferidos

pelos traficantes para esconder
os entorpecentes estão os fun-
dos falsos, feitos geralmente em

veículos roubados ou furtados.
Somente no ano passado, con-
forme dados da Sesp (Secretaria
Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária), em
todo o Paraná foram roubados

12.554 veículos e outros 20.267
foram furtados. Na área das sub-
divisões do oeste - Cascavel, Foz
do Iguaçu e Toledo -, o número
de roubos chegou a 380, 628 e
311 veículos, respectivamente,

totalizando 1.319 carros levados
por criminosos. Já o total de fur-
tos da região foi de 2.869, sendo
1.082 na subdivisão de Cascavel,
921 na de Toledo e outros 866
em Foz do Iguaçu.

Em todo o ano passado, na área de abrangência da subdivisão de Cascavel, foram registradas 1.369 ocorrências
envolvendo tráfico ou consumo de entorpecentes

Balanço
Conforme dados da Sesp (Secretaria

Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária), que

engloba as ocorrências da Polícia Civil,
Militar e PRE (Polícia Rodoviária

Estadual), em todo ano passado foram
registradas 459 ações pelo crime de

tráfico de drogas na área de abrangência
da 15ª SDP (Subdivisão Policial) em

Cascavel. O número é 19,76% menor do
que no mesmo período de 2015, quando

foram atendidas 572 ocorrências.
Já em relação ao número de prisões e

apreensões feitas por uso e consumo de
entorpecentes, no comparativo entre

2015 e 2016 houve crescimento de
11,52%. De 1º de janeiro a 31 de

dezembro de 2015 foram 816 ocorrências
e, no ano passado, 910. De 1º de janeiro até 31 de maio a PRF apreendeu 2.768 quilos de maconha

MACONHA
2016 2017

5.203 2.768
* Dados referentes às apreensões
de 1º de janeiro a 31 de maio

D as 43 mortes violentas
registradas em 2017 em
Cascavel, seis foram em
confrontos envolvendo

marginais e policiais. O número
deste ano representa 67% de
todas as ocorrências registradas
ano passado, quando nove pes-
soas morreram em troca de ti-
ros com a polícia entre janeiro e
dezembro. No ano passado, en-
tre 1º de janeiro e 22 de junho,
cinco pessoas foram mortas.

Dentre os óbitos deste ano
estão um adolescente de 16
anos, morto no Bairro Universi-
tário. Tiago Henrique Ferreira Al-
vares foi baleado no dia 15 de
janeiro e estaria envolvido com
a morte do policial militar apo-
sentado Venilson Fonseca Dutra,
assassinado em casa um dia an-

tes numa tentativa de assalto.
No dia 20 de abril deste ano,

dois homens, identificados como
Edson Nogueira da Cruz, de 33
anos, e Douglas da Silva, de 28
anos, foram mortos por um poli-
cial militar após um assalto a uma
loja de eletrodomésticos na Ave-
nida Brasil, no Centro de Casca-
vel. O PM estava de folga, em um
posto de combustíveis ao lado do
estabelecimento e viu a movimen-
tação dos criminosos. A pé, ele
perseguiu os bandidos por duas
quadras e, na Rua Afonso Pena,
quando um deles teria lhe apon-
tado uma arma, ele reagiu. O po-
licial Cleverson Alves dos Santos
recebeu no início de junho uma
moção de votos de louvor da Câ-
mara de Vereadores de Cascavel.

Outro crime que causou bas-

2017
Cresce número de mortes por confronto

 REPORTAGEM:  Tissiane Merlak
FOTO: Fábio Donegá

tante comoção popular foi a
morte da psicóloga do Depen
(Departamento Penitenciário
Nacional), Melissa de Almeida
Araújo, de 37 anos. Ela chega-
va em casa no fim da tarde do
dia 25 de maio com o marido,
o policial civil Rogério Ferrarez-
zi, quando ambos foram sur-
preendidos por criminosos.

Melissa atuava no Presídio
de Segurança Máxima de Ca-
tanduvas e, quando saiu do
veículo, foi atingida com dois
tiros de fuzil na cabeça. Ao ver
a mulher baleada, Ferrarezzi ati-
rou contra André Luiz Vicente
Pinto, de 34 anos. André mor-
reu na hora e os comparsas
atiraram oito vezes contra o
policial, que chegou a correr ris-
co de morrer, e hoje ainda se

recupera da violência.
Em uma verdadeira caçada

aos criminosos, policiais civis, mi-
litares e federais e agentes do De-
pen localizaram alguns dos en-
volvidos no crime, que, segun-
do a polícia, foi premeditado.

Em um novo confronto, já
na madrugada do dia 26, em
uma residência na Avenida Cor-
bélia, no Bairro Morumbi, milita-
res do Serviço Reservado entra-

ram em confronto com Ander-
son Rodrigues Faria, de 25 anos,
que morreu.

DE 2016
Já as vítimas do ano passa-

do foram Alcísio Gustavo Bron-
dani (10 de janeiro), Douglas
da Silva Ferreira (2 de feverei-
ro), Guilherme de Freitas (27 de
março), Cleiton Rafael Pastre
(28 de março) e Willian Carlos
da Silva (5 de maio).

Primeira morte
em confronto
deste ano foi de
um adolescente,
no Bairro
Universitário, no
dia 15 de janeiro
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Mais conscientes?
Trânsito registra menos capotamentos
xcesso de velocidade,
imprudência, falta de
atenção ou mesmo as
colisões envolvendo

mais de um veículo são as prin-
cipais causas de capotamen-
tos de veículos nas ruas de
Cascavel. Conforme dados do
Corpo de Bombeiros, que é
acionado todas as vezes em
que o Siate (Serviço Integra-
do de Atendimento ao Trau-
ma e Emergência) precisa
atender alguma vítima ferida,
o registro desse tipo de aci-
dente caiu 24% nos últimos
três anos, na comparação
entre janeiro a 20 de junho.

Conforme as estatísti-
cas, em 2015 houve 50
batidas seguidas por capo-
tamento. Este ano, foram
38, e, em 2016, 41.

De acordo com o encar-
regado do Setor de Opera-
ções e Especialista de Trânsi-
to da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte
e Trânsito), José Martins,
nem sempre a velocidade
tem ligação direta com esses
casos. “No perímetro urbano,
percebemos que a maioria
dos acidentes com capota-
mento envolve dois carros,
mas nem sempre o condu-
tor excedeu o limite da via”.

Segundo Martins, nesse tipo
de colisão, depende muito do
local onde um veículo atinge o
outro. “Se o carro bater do
pneu traseiro, por exemplo, a
chance de o automóvel deses-
tabilizar e tombar ou mesmo
capotar é grande”.

Contudo, ele reforça que a
falta de atenção dos motoris-
tas está diretamente ligada a
boa parte das colisões. “O
avanço do sinal vermelho ou
mesmo da preferencial por si
só é um ato de imprudência. E
o que seria essa imprudência:
se expor ou expor o outro ao
risco, o que está intrínseco nos
acidentes de trânsito”.

E

PEC
Denúncia revela: detentos organizam
novo motim

dois meses para com-
pletar três anos a mai-
or e mais sangrenta re-
belião já registrada em

Cascavel, na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel), a repor-
tagem do Hoje recebe a denún-
cia de agentes penitenciários que
atuam na unidade de que de-
tentos estão organizando um
motim tão violento quanto o
que deixou cinco mortos e 25
feridos em agosto de 2014. E a
notícia é de que a rebelião ocor-
rerá muito em breve.

Conforme um dos agentes
que pediu para não ser identifi-

 REPORTAGEM:   Tissiane Merlak
FOTO: Vandré Dubiela

A cado, circula entre os presos
uma lista com o nome de vários
servidores marcados para mor-
rer. Eles são considerados
“opressores” por parte dos pre-
sos. Dentre eles está o próprio
chefe da segurança da PEC, Alys-
son Cezar Damaceno Lopes.
“Essas listas sempre existiram
dentro da unidade prisional, mas
agora, por conta da quantidade
de presos, com a transferência
dos detentos da 15ª SDP [Sub-
divisão Policial] em dezembro do
ano passado, eles ficaram ainda
mais revoltados”, relata um
agente que, por medo, pediu

 REPORTAGEM:   Tissiane Merlak

SETE ANOS

2014 teve o maior número de casos
Na comparação dos últi-

mos sete anos, em 2014 hou-
ve a maior ocorrência de ca-
potamentos no perímetro ur-
bano no período entre janei-
ro e 20 de junho. Foram 61
acidentes desse tipo, o maior

número registrado pelo Cor-
po de Bombeiros nos últimos
entre 2012 e 2017.

Segundo levantamento fei-
to pela reportagem, 2017 foi
o ano com o menor registro:
38 casos até agora. Na sequ-

ência está 2013, com 40 aci-
dentes; 2016 com 41; 2012
com 43 e o ano de 2015 com
50 acidentes do gênero.

Nesses últimos sete anos,
429 pessoas ficaram feridas
com essas colisões. O maior

registro de vítimas foi em
2014, quando 88 pessoas
precisaram de atendimento
hospitalar. Na sequência es-
tão: 2015 (81), 2012 (74),
2016 (69) ,  2013 (61) e
2017, com 56 feridos.

Mortes
Conforme dados compilados pelo Hoje, que contabiliza

diariamente as mortes no trânsito de Cascavel, o
número de vítimas fatais em acidentes em

capotamentos triplicou. O comparativo é referente aos
anos de 2016 e 2017.

De 1º de janeiro a 20 de junho do ano passado uma
pessoa perdeu a vida em colisões seguidas de

capotamento. A vítima foi Jéssica de Oliveira Leal, de 24
anos, que faleceu na BR-467, no Bairro São Cristóvão.
Já no mesmo período de 2017 houve três óbitos. Dois

na PR-180, em Rio do Salto, e um no cruzamento da
Rua Ermelino de Leão com a Avenida das Américas, no

Jardim Brasília. As vítimas foram Maximino Lazarin, de
63 anos, e sua esposa, Adirte Maria Lazarin, de 59, e

Bruno Simões, de 22 anos. Um dos óbitos causados por capotamentos deste ano está Bruno Simões, de 22 anos

CAPOTAMENTOS*
2012 43
2013 40
2014 61
2015 50
2016 41
2017 38
* De 1º de janeiro a 20 de junho

Dependendo de onde acontece
a batida, a chance de o veículo
virar é ainda maior

VANDRÉ DUBIELA

FÁBIO DONEGÁ

BOX

Retorno
A reportagem do Hoje tentou contato via telefone com o chefe
de segurança, mas ninguém atendeu as ligações na PEC.
Um email foi encaminhado para a assessoria de imprensa da
Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária) questionando a respeito da lista
e do anúncio de um novo motim, mas até o fechamento da
edição não houve retorno.

para não ser identificado. Hoje
o presídio está com 900 presos.

Segundo ele, a situação fi-
cou ainda mais assustadora
depois que o agente penitenci-
ário Rogério Oscar Werkhauser
foi atingido com três tiros em
Toledo. “Ficamos receosos por-
que os presos têm acesso a
quem está do lado de fora da
unidade e podem ordenar es-
ses atentados. Um exemplo cla-
ro foi a tentativa de homicídio
contra este nosso colega”.

De acordo com outro servi-
dor, pelo menos uma vez por
mês são interceptadas na uni-

dade prisional cartas de comu-
nicação entre os detentos. “Es-
sas listas são reais, sim, tanto é
que na rebelião de 2014 o Esta-
do sabia que a confusão estava
sendo arquitetada, mas nada
fez para impedir”.

Vistorias são feitas com fre-
quência dentro da Penitenciária
para localizar algum tipo de ar-

tefato que possa auxiliar os pre-
sos em um motim, mas nada
foi encontrado até agora. “Mas
eles são rápidos, se organizam
e conseguem as coisas do dia
para a noite. E é justamente por
conta disso que estamos ainda
mais atentos. O setor de inteli-
gência do Depen também já
está monitorando”.

EXIGÊNCIAS

Presos querem
melhoria na
comida e Sedex

Esta semana diversas cartas
foram encontradas por agentes
do SOE (Setor de Operações
Especiais) nas quais os presos
reclamam da alimentação servi-
da na unidade. Dentre os pro-
blemas citados por eles está o
fato de que a marmita tem ape-
nas cinco tipos de alimentos con-
siderados misturas. Além disso,
citam que a comida servida é
estragada com “carne de pane-
la espumando, salsicha verde e
empanados vencidos”.

A reportagem do Hoje foi há
cerca de dois meses conferir a
alimentação servida aos presos
na PIC (Penitenciária Industrial
de Cascavel). O cardápio é o
mesmo da PEC e feito pela mes-
ma empresa. A comida, inclusi-
ve provada pela reportagem,
era quente e de boa qualidade.

Nas cartas interceptadas são
listadas diversas reivindicações,
dentre elas o afastamento total
da direção e funcionários; a
construção de um toldo em
frente à unidade para os familia-
res; liberação de artesanato,
espaço para capoeira, futebol,
xadrez e dominó entre as gale-
rias e, ainda, a liberação da en-
trada de mercadorias via Sedex
apenas com cópia da identida-
de do remetente.

Outro ponto solicitado pelos
presos é para que as crianças que
entram na PEC possam levar brin-
quedos nos dias de visita. “Nosso
medo é que, dentro de bonecas,
por exemplo, os familiares repas-
sem aos presos drogas ou mes-
mo armas, que trarão ainda mais
insegurança à penitenciária”, alerta
outro agente.

Raio-X
Outra reivindicação dos detentos é que todos os procedimentos que são considerados
abusivos feitos tanto com os presos quanto com os familiares sejam suspensos,
principalmente as revistas pessoais. Eles querem que as revistas sejam feitas somente
pelo bodyscan, o aparelho de raio-X instalado há cerca de dois anos na unidade. “O
problema disso é que as gestantes, por exemplo, não podem passar pelo aparelho. Com
isso, muitas delas escondem ou introduzem nas partes íntimas ou outros locais do corpo
produtos ilícitos, como drogas, celulares e até carregadores”.

Agentes interceptaram conversas dos detentos planejando novo motim



CASCAVEL, 23 DE JUNHO DE 201716 l JORNAL HOJE

REPORTAGEM:  Juliet Manfrin
FOTOS: Arquivo Pessoal

OS DIAS PASSAM EM  LONDRES
ão se pode negar.
Depois de tantos
atentados, o mun-
do está de olho

em Londres. Há quem
diga que a rotina da ci-
dade mudou muito para
quem vive lá e os rela-
tos de moradores mais
antigos não negam: a ci-
dade já não é mais a
mesma de alguns anos.

Aqui, os depoimentos
são de um casal casca-
velense que resolveu mu-
dar para a capital da In-
glaterra no fim do ano
passado. O objetivo era
buscar uma vida melhor,
mas o preço que se paga
é conviver diariamente
com o receio do terror.

Somente nos últimos
meses foram pelo menos

N quatro atentados que dei-
xaram mais de uma de-
zena de mortos. São atro-
pelamentos, esfaquea-
mentos, pessoas dispos-
tas a semear o terror em
nome de uma fé e do fun-
damentalismo religioso.

Em todos os atenta-
dos recentes, o Estado
Islâmico assumiu a au-
toria e o objetivo do cali-

fado parece ter sido al-
cançado: projeção na
mídia internacional.

Circular pelas ruas de
Londres virou um desa-
fio e o governo do país
já encara isso como uma
questão de segurança in-
ternacional. Todos po-
dem ser suspeitos.

Os terroristas, que
têm assumido a autoria

das mortes, deixam suas
marcas cidade afora. So-
mente na última sema-
na um episódio de atro-
pelamento em frente a
uma mesquita despertou
os olhos do mundo, mais
uma vez. Aliado a isso,
a cidade foi destaque in-
ternacional com pelo me-
nos 79 mortos no incên-
dio em um prédio resi-

dencial na região central
da cidade. Não bastas-
se o terrorismo, as cha-
mas foram destaques
em TVs do mundo intei-
ro. Gerou, inclusive, um
novo despertar: há falhas
estruturais e quem sabe
governamentais, inclusi-
ve em países considera-
dos desenvolvidos e ri-
cos, muito ricos.

“Olho para todos os
lados”, diz cascavelense

Os relatos a seguir são
de cascavelenses que es-
colheram a cidade para
viver um sonho de vida.

Reginaldo Gomes e Ta-
tiana Schicowski  deixa-
ram tudo para trás no
Brasil e no fim do ano pas-
sado resolveram buscar
uma experiência nova na
Europa. “Viver aqui é uma
delícia, tudo é bom, o pro-
blema é que as pessoas fi-
cam tensas com tudo que
está acontecendo. Nós
cuidamos em volta quan-
do estamos andando pela
rua, olho para todos os
lados, mas a gente preci-
sa andar, fazer as coisas.
Há muitos brasileiros que
falam que esta cidade
mudou muito nos últimos
anos, que não é mais a
mesma segurança de an-
tes”, reforça Tatiana.

Ela lembra que no dia
em que houve um esfa-
queamento coletivo, ela

esteve na feira momentos
antes do atentado. “A gen-
te fica se perguntando o
que poderia ter acontecido
se estivéssemos lá naquele
momento, meu filho de 15
anos estava comigo, não
posso negar, a gente fica
apreensivo”, reforça.

Tatiana reconhece que
eles saem pouco de casa,
a não ser para trabalhar e
fazer as compras, vez ou
outra, em situações mais
raras, para passear.

Assim, o convívio mais
comum acaba sendo em
casas que vendem produ-
tos brasileiros e com gru-
po que se ajudam para
arrumar trabalho. “Aqui a
indicação é tudo. Se você
for indicado por alguém, o
londrino entrega a chave
da casa dele nas suas
mãos e isso é muito positi-
vo. Esta rede de contato
e de relações é que nos
mantêm por aqui”.

Tatiana e o marido
Reginaldo em um

dos poucos
momentos de

passeio em Londres

TUDO EM DIA
Tatiana Schicowski  foi com toda a documentação em dia e o marido está
concluindo o processo para o visto de permanência. “Apesar de tudo que
está acontecendo aqui, nós amamos morar em Londres. É muito diferente
da vida que levávamos no Brasil, meu sonho era viver fora do país e isso se
concretizou. Estamos batalhando muito, nos cuidamos muito, mas é
maravilhoso. Amamos isso”, reforça, ao lembrar que, para qualquer lado
que se olhe, a falta de segurança não é motivada pela falta de
policiamento nas ruas. “Há policiais para todos os lugares para onde você
olhe, eles realmente estão preocupados com o que está acontecendo”,
encerra, ao reforçar que não tem a menor pretensão de voltar ao Brasil.O casal reconhece que não tem mais a intenção de voltar para o Brasil
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Gente&Fatos

"Olhares & Lugares"
A Sala Verde, anexa à Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, segue com a

exposição "Olhares & Lugares" assinada por estudantes de fotografia do Centro
Universitário FAG. São 23 imagens captadas por médicos, fotógrafos profissionais,

profissionais liberais e demais amadores apaixonados pela arte de clicar. O objetivo é
mostrar as belezas do mundo. O espaço está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às

19h, e a exposição segue até 25 de julho com entrada gratuita.

Conferência da Saúde
"Políticas de Saúde: Contexto e desafios do SUS na atualidade com participação

popular" é o tema da 13ª Conferência Municipal de Saúde que começa hoje e segue
amanhã em Cascavel. Ela ocorre em parceria entre a Secretaria de Saúde e o

Conselho Municipal de Saúde. A abertura será às 19h com retomada amanhã, a partir
das 8h. O evento, que neste ano será realizado no Teatro Municipal Sefrin Filho,

contará com pelo menos 500 participantes.

Você é maior do que tudo que te coloca para baixo. Enamore você
mesmo e os outros se apaixonarão por você!    (DESCONHECIDO)
“ “

Em momento
zen e de

encontro com
a natureza, a
bela Amanda

Rosa dos
Passos vestida

de índia, nas
lentes de

Arivonil
Policarpo
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LIBRA (23/09 - 22/10)

Boa convivência com familiares. Não de-
sista dos seus sonhos, lute para realizá-
los. No trabalho, procure se juntar a quem
pensa como você. O romance estará cheio
de desejo e a intimidade será quente.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Tente fazer planos para alcançar o que de-
seja, seja no serviço ou na vida pessoal.
Pode enfrentar problemas em família. Boas
energias para lidar com seguro e impostos.
Clima de entendimento na vida a dois. Uma
paquera pode virar algo mais sério.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Algumas mudanças podem acontecer no
setor profissional, mas não serão ruins. Fi-
que de olho na saúde, principalmente com o
estresse. Nas horas de folga, relaxe e dei-
xe as preocupações de lado. Um amigo
pode te ajudar na paquera.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Alguém que mora em outra cidade poderá cor-
responder aos seus sentimentos. Se algo não
sair bem no trabalho, procure controlar suas
emoções para não se complicar. No romance,
tente aceitar as diferenças entre você e o par.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Terá boas ideias para conseguir uma
grana extra e acertar as finanças. Terá
mais pique no t rabalho e dará conta
das tarefas. Em uma festinha de famí-
l ia poderá conhecer uma pessoa inte-
ressante.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Determinação e otimismo não vão faltar
nesta semana. Essas qual idades vão
facilitar a resolução de problemas. Pro-
cure abandonar vícios e cuide do seu
bem-estar. A vida amorosa vai precisar
de mais dedicação.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Poderá ter novas ideias para o trabalho e
também para ganhar dinheiro. Sua intuição
estará forte. Poderá ter que tomar decisões
para resolver problemas familiares. Em um
encontro descontraído com amigos, poderá
conhecer alguém especial.

TOURO (21/04 - 20/05)

Poderá ter aborrecimentos se quiser impor
seus pontos de vista aos familiares e ami-
gos. Devem surgir novas oportunidades de
trabalho. Na paquera, você vai conseguir o
que quiser com seu charme.

VIRGEM (23/08 - 22/09)

Você quer brilhar na carreira e não vai me-
dir esforços para chegar lá. Tudo bem com
sua grana, mas não gaste o que não tem.
Festas e reuniões vão alegrar a vida a dois.
Na paquera, conheça melhor a pessoa, pois
pode se envolver com alguém complicado.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Mantenha a organização no serviço, assim
será mais fácil dar conta das responsabili-
dades. Você vai buscar formas de ganhar
mais dinheiro e conseguir estabilidade fi-
nanceira. A conversa vai fluir na vida amo-
rosa. Aproveite para resolver probleminhas.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

Boa semana para investir nos estudos e
aprimorar os conhecimentos no serviço.
Amigos poderão precisar de ajuda, e você
contará com eles quando precisar. Na
vida a dois, fuja de discussões bobas
para não se magoar.

CÂNCER (21/06 - 21/07)

Você vai render melhor no trabalho se
fizer suas atividades a sós. Terá facilida-
de para resolver o que precisa. Pode se
interessar por alguém que faz parte do
seu círculo de amizade. Se você estiver
sem um amor, diminua as exigências ou
vai ser difícil encontrar alguém.

HORÓSCOPO

CASCAVEL, 23 DE JUNHO DE 2017

Elvira se finge de morta para despistar Jacinto. Leopoldina
confessa a Bonifácio sua tristeza com a nova paixão de
Pedro. Domitila convence Dom Pedro a convocar Francisco
para trabalhar a seu lado no Paço. Bonifácio tenta impedir
a transferência de Joaquim. Thomas e Anna trocam
ameaças. Tibiriçá afirma a Ubirajara que Piatã será Pajé.
Germana se insinua para Hugo, que pede ajuda a
Quinzinho. Elvira finge para Jacinto que perdeu a memória.
Com a ajuda de Matias, Cecília reencontra Libério. Jacira se
desespera ao encontrar Piatã desacordado.

Segunda-feira
Elvira se finge de morta para
despistar Jacinto. Leopoldina confessa
a Bonifácio sua tristeza com a nova
paixão de Pedro. Domitila convence
Dom Pedro a convocar Francisco para
trabalhar a seu lado no Paço.
Bonifácio tenta impedir a
transferência de Joaquim. Thomas e
Anna trocam ameaças. Tibiriçá afirma
a Ubirajara que Piatã será Pajé.
Germana se insinua para Hugo, que
pede ajuda a Quinzinho

Terça-feira
Jacinto acredita que Elvira perdeu sua
memória. Thomas castiga Anna e a
impede de ficar com Vitória. Tibiriçá
orienta Piatã. Leopoldina questiona
Bonifácio sobre Pedro e Domitila.
Cecília pede Libério em casamento.
Germana arma para ficar sozinha com
Hugo, e Licurgo quase flagra os dois.
Thomas descobre que Joaquim escapou
da prisão. Joaquim vai ao encontro de
Piatã e afirma ao rapaz que eles
precisam salvar Anna.

Quarta-feira
Piatã, Olinto e Jacira afirmam que
ajudarão Joaquim a resgatar Anna.
Licurgo estranha o comportamento de
Germana. Hugo diz a Quinzinho que
Joaquim escapou da prisão. Thomas
instala barras de ferro nas janelas de
sua casa. Peter e Libério anseiam pela
reunião com Dom Pedro sobre a
independência do Brasil.

Quinta-feira
Ubirajara permite que Joaquim fique
na aldeia com Anna, Vitória e
Quinzinho até provar sua inocência na
suposta morte de Elvira. Leopoldina
pergunta a Pedro se ele ama Domitila.
Peter diz a Amália que foi um erro se
envolver com ela. Licurgo acredita que
Germana está louca.

Sexta-feira
Leopoldina enfrenta Domitila. Anna
conclui que Thomas e Fred eram
cúmplices. Vestida como Madame Dalila,
Elvira engana Germana e Licurgo.
Narcisa confessa a Bonifácio que
revelou o endereço de Domitila para
Leopoldina. Diara agradece Ferdinando
por cuidar de Wolfgang. Joaquim
aconselha Piatã a aceitar Jacira.

Sábado
Diara acolhe Joaquim, Piatão, Jacira e
Olinto. Peter pede ajuda a Libério para
encontrar Amália e confessa seu amor
pela paciente. Jacinto pede que
Madame Dalila leia sua mão. Joaquim e
Bonifácio armam um plano para
resgatar Anna. Thomas, Domitila e
Francisco comemoram o
desentendimento entre Pedro e
Bonifácio. Amália afirma a Peter que
tem medo de Sebastião.

Segunda-feira
Nelito teme que Bebeth tenha
entrado no corredor desativado do
hotel. Júlio se oferece para levar
Antônia em casa. Eric encontra
Bebeth chorando. Antônia beija
Júlio. Cassio avisa a Timóteo que
irá sair do País.

Terça-feira
Júlio tenta explicar a Evandro por
que participou do roubo. Mathias
provoca Bebeth. Douglas
repreende Nina por tê-lo
procurado no hotel. Júlio diz a
Agnaldo que aceita sabotar o
hotel. Júlio tente se convencer de
que não é bandido. Antônia deduz
que os ladrões usaram o corredor
desativado do hotel. Bebeth ajuda
Nelito a reunir objetos do hotel
para Pedrinho. Mathias dá a
entender a Eric que Bebeth pode
não ser a culpada pelo acidente
com a mãe.

Quarta-feira
Eric diz a Nelito que Bebeth terá
que entender que Flor sempre foi
um boneco. Pedrinho diz ao
delegado Siqueira que só
Douglas sabia da senha do cofre.
Eric não gosta de saber que Dom
assumirá a diretoria da empresa
no Brasil. O porteiro do clube
informa a Pedrinho que ele está
proibido de entrar.

Quinta-feira
Malagueta garante que a
sabotagem não machucará
ninguém. Eric pergunta a Sabine
se o ódio que ela sente do hotel
tem a ver com Pedrinho. Luiza não
aceita o emprego que Alfonso lhe
oferece. Douglas diz a Malagueta
que o contrato que fez com a
empresa que faria a limpeza do
salão desapareceu.

Sexta-feira
Luiza pede a Cíntia que não conte
a ninguém que ela está no hotel.
Bebeth resolve ajudar o chef
D’Ângelo na cozinha. Natália
avisa a Domênico que houve um
acidente com o carro do cliente
que está promovendo um evento
no hotel.

Sábado
Cíntia ajuda Luiza a se vestir como
arrumadeira para ninguém
reconhecê-la no hotel. Elza e
Prazeres tentam entrar na casa de
Evandro, mas Mônica disfarça e
dispensa as tias de Júlio. Dom
propõe aos sócios da empresa que
Eric avalie a possibilidade de lucro
do Carioca Palace reformado,
antes de decidirem pela venda do
imóvel, como deseja Sabine.

*Os resumos dos
capítulos estão sujeitos
a mudanças em função

das edições das novelas.

Segunda-feira
Eugênio tenta despistar Ruy e
afirma que estava na casa de Caio.
Todos torcem por Jeiza em sua luta
contra Érica Paes. Dantas revela a
Caio que a polícia quer interrogar
Bibi por conta do incêndio no
restaurante. Ruy comenta com Ivana
sua desconfiança sobre Eugênio
estar tendo um caso.

Terça-feira
Bibi tenta se explicar para o
delegado, e Caio a apoia. Jeiza e
Bibi se enfrentam. Yuri revela ao
amigo que pediu para deixar o jogo
na internet, mas foi ameaçado. Bibi
exige que Heleninha confirme seu
álibi para a polícia. Cândida e
Aurora conversam sobre suas filhas
sem saber que as duas se conhecem.
Cibele anuncia a Dantas e Shirley
que decidiu viajar.

Quarta-feira
Eugênio afirma a Caio que Irene não
ameaça seu casamento com Joyce.
Leila mostra os convites de seu
casamento com Caio. Silvana briga
com Simone por ter bloqueado seus
sites de jogo. Nonato comenta que a
polícia procura por um cassino
clandestino. Ritinha confidencia a
Marilda que trabalhará como sereia
em um aquário.

Quinta-feira
Irene pede que Mira tente descobrir
mais sobre Otávio com Heleninha.
Jeiza se emociona com o ônibus de
Zeca, que leva seu nome. Ritinha
inventa para Joyce que fará um curso
de gastronomia. Bibi e Rubinho se
amam na prisão, e Aurora se
preocupa com a filha. Jeiza se
incomoda ao ver Cândida conversar
com um homem. Nonato comemora o
show de Elis Miranda com Biga.

Sexta-feira
Rubinho diz a Bibi que precisará de
sua ajuda e Aurora repreende a
filha. Sem que ninguém saiba,
Ritinha comemora com Marilda sua
performance como sereia. Jeiza
questiona Cândida sobre Amílcar.
Caio afirma a Bibi que Rubinho não
será absolvido. Eurico se irrita com
a ausência de Silvana, sem saber
que ela está jogando.

Sábado
Jeiza repara na falsa barriga de
gravidez de Bibi. Bibi entrega o
dinheiro da fuga de Rubinho.
Edinalva comenta com Cândida
sobre o interesse de Alan. Jeiza
ajuda Zeca com a divulgação de seu
ônibus de festa. A tentativa de fuga
de Rubinho e outros presos é
descoberta, e Caio questiona Bibi.
Heleninha teme que Bibi aceite o
convite de Caio para seu casamento.

GSHOW

Segunda-feira
Tato tem um pesadelo com Deco. MB
questiona a aproximação entre Clara
e Felipe. Luís elogia Marta. Tato se
irrita com Keyla por causa de seu
pesadelo. MB discute as regras de seu
relacionamento com Lica e sonda seu
interesse por Felipe. Fio e Tato
desabafam sobre Ellen e Keyla. Keyla
pensa em se aconselhar com a avó de
Ellen. Guto pede que Benê coloque
emoção em sua performance ao
piano. Keyla confronta K1. K2 tenta
se solidarizar com Tato. Luís convida
Marta para jantar.

Terça-feira
Tato sofre por causa de Deco e Keyla
afirma que visitará Das Dores em
busca de conselhos espirituais. Keyla
insiste para que K1 pare de vender
remédios clandestinamente. Lica fica
indignada com a viagem de Edgar e
Clara e pede para conversar com
Felipe. Das Dores afirma que Keyla
encontrará Deco.

Quarta-feira
Tato explica para Keyla que não quer
viver com medo de perder sua família.
MB e Samantha flagram Benê os
vigiando e acreditam que foiLica
quem orientou a amiga a seguir os
dois. Lica ignora as chamadas de MB
para ficar com Felipe. Benê mostra a
foto em que registrou o beijo entre
MB e Samantha, e Keyla é contra
mostrar para Lica. Keyla conta para
Ellen, Tina e Benê que voltará a
procurar por Deco.

Quinta-feira
MB e Felipe se enfrentam, mas Lica
expulsa todos de sua casa. Tina
estranha quando Mitsuko não a
repreende por continuar saindo com
Anderson. Lica vê as fotos de MB com
Samantha e conta para Tina que ficou
com Felipe para provocar Clara.
Josefina recebe flores de Roney e
Dóris afirma que o ex-músico está
apaixonado por ela.

Sexta-feira
Tato discute com Keyla. Roney tenta
consolar Tato. Fio se declara para
Ellen e a beija. Lica admite para
Felipe que ficou com ele para
provocar Clara, mas acabou se
envolvendo com o rapaz. Tina
comenta com Anderson sobre a
mudança de comportamento de sua
mãe. Keyla se preocupa com a
ausência de Tato. Tina descobre que
MC Pimenta roubou sua música. Tato
vai ao encontro de seu pai.

Elvira se finge de morta
para despistar Jacinto
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reinador que talvez seja
o mais longínquo em ati-
vidade em uma mes-
ma equipe no País, Nei

Victor completará mil jogos à
frente do Cascavel Futsal nes-
te sábado, dia de Clássico da
Soja com o Toledo no Ginásio
da Neva, ás 19h05, pela 11ª
rodada da Série Ouro do Cam-
peonato Paranaense.

Paranaense de Inajá, o
cascavelense por opção está
à frente do comando da Ser-
pente Tricolor há 21 anos,
desde 1996, ano em que tam-
bém defendia a equipe den-
tro de quadra, na Série Prata.
Naquela mesma temporada
passou a se dedicar exclusi-
vamente à atividade de técni-
co, para dois anos depois se

consagrar com o título da divi-
são de acesso.

Na Série Ouro, construiu
sua reputação e se consolidou
como um dos treinadores mais
vitoriosos do Estado, ao ven-
cer os campeonatos de 2003,
2004, 2005, 2011 e 2012, e
ter disputado o título também
em 2007, 2010, 2013 e 2014.
No total, além das nove finais,
em 18 edições na elite do Es-
tadual foram 12 semifinais à
frente do Cascavel Futsal.

Nei também tem em seu
currículo os títulos de bicam-
peão estadual na categoria
Sub-20 e de campeão brasi-
leiro com a seleção paranaen-
se em 2004, no único título
nacional até hoje da Federa-
ção Paranaense.

Clássico da Soja
Nei Victor faz seu 1.000º
jogo à frente do Cascavel
T

Paixão
que motiva

Para Nei Victor, o que o
motiva depois de tanto
tempo é a paixão: “É
gostar daquilo que faço e
trabalhar com seriedade,
com pessoas
comprometidas. Sentir-
me lá pra baixo ou lá em
cima é normal, como em
qualquer outra profissão,
faz parte da vida. O que
me motiva é a paixão, de
querer aprender sempre
e já estar de olho na
próxima oportunidade
para sorrir”, diz o
treinador que espera que
o próximo sorriso com a
camisa do Cascavel Futsal
seja sábado, no Clássico
da Soja. “A marca, o
número, vai passar. Logo
serão 1.001, 1.002 jogos,
mas a vitória vai ser
importante para
atingirmos nossa meta lá
frente, avançar no
campeonato”, finaliza Nei.

Adeírton e Jesus
O Clássico da Soja deste sábado também será especial
para dois jogadores do Cascavel Futsal: Adeírton e
Douglas Jesus. O primeiro volta a vestir a camisa que o
consagrou no salonismo depois de quatro anos. Depois
de deixar a Serpente Tricolor, ele passou por Guarapuava
e pelo Cartagena (ESP). Já o outro defenderá a equipe
cascavelense pela primeira vez. Ele já foi adversário com
o Foz Cataratas. Depois, transferiu-se ao Tubarão (SC).

Evoluir sempre
O período de Nei Victor como treinador coincide não só com a ascensão da
equipe de Cascavel, mas também com a evolução do futsal no País. Aliás, o

esporte fez parte do progresso da vida pessoal de Nei: “O futsal cresceu bastante
e eu creio que meu trabalho seja conhecido, sim, por praticamente todos os

treinadores das equipes das primeiras divisões dos principais campeonatos do
País. Tive o privilégio de enfrentar os principais técnicos e as principais equipes

do Brasil. De alguns eu ganhei e de outros eu perdi, mas mais do que isso
acredito que ganhei o respeito deles, pois são pessoas que respeito e que

contribuíram com a evolução do futsal. Cito dentre eles o Ferretti, o Marcos
Moraes e o Paulinho Mussalém. Em todo esse tempo como treinador eu respirei

futsal, eu vivi e vivo futsal. Meu filho nasceu ‘dentro de quadra’, minha filha
cresceu do esporte. Então, eu vivi essa evolução”, diz o treinador de 53 anos.

Técnico Nei Victor: “eu respirei fustal, eu vivi e vivo futsal”
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“Pontuamos com os dois
carros no ano passado,
e depois do meu
abandono precoce no
Canadá, espero que
possamos sair com
outro resultado forte e
alguns bons pontos”

Do brasileiro Felipe Massa,
que neste domingo disputa
em Baku, no Azerbaijão, a
8ª etapa da temporada
2017 da Fórmula 1. No ano
passado, quando o circuito
urbano entrou no calendário
da competição como GP da
Europa, a Williams colocou
os seus dois carros entre os
dez primeiros colocados -
Massa foi o décimo
colocado, enquanto o
finlandês Valtteri Bottas, hoje
na Mercedes, ficou na sexta
posição. As atividades em
Baku começam nesta sexta-
feira, com o primeiro treino
livre agendado para as 6h
(de Brasília). A largada do
GP do Azerbaijão ocorrerá
às 10h de domingo.

“ Não tem essa de estratégia. Eu vou chutar a bunda dele e ponto”

Do lutador paranaense Wanderlei Silva, que neste sábado volta a lutar após mais de
quatro anos para encarar seu eterno desafeto, o estadunidense falastrão Chael Sonnen.

Eles se enfrentariam em 2014, como técnicos do TUF (The Ultimate Fighter), mas o curitibano pariu pra
cima do estadunidense durante as gravações do programa e foi expulso do UFC. Neste sábado, dois
dias após trocarem empurrões na “encarada” antes da luta, eles farão a luta principal do Bellator 180,
em Nova York (EUA). Wand e Sonnen deixaram o mundo das lutas em 2014, mas o falastrão retornou
em janeiro deste ano, quando foi finalizado por outra lenda do esporte: Tito Ortiz.
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terceira etapa do Campe-
onato Metropolitano de
Arrancada, a ser disputa-
da neste fim de semana

no Autódromo Zilmar Beux, em
Cascavel, contará com alguns
dos carros mais rápidos do Esta-
do. Destaque para o dragster de
Josemar Hudema, de Pitanga,
região central do Paraná.

A programação terá início
nesta sexta-feira, com a realiza-
ção do Racha Noturno. No sá-
bado os rachas terão início pela

A

junho
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Gian Cassio Meurer
Suelen Caroline Dos Santos

ARRANCADA
Cascavel recebe alguns dos
carros mais rápidos do PR

radicional disputa da
Associação Atlética
Comercial de Casca-
vel, o Caifusa (Cam-

peonato Interno de Futsal)
dará início à sua 35ª edição
nesta sexta-feira, dia em que
atletas de seis equipes da ca-
tegoria Sênior terão compro-
misso no ginásio da sede ur-

FUTSAL
35ª edição do Caifusa começa
nesta sexta-feira

bana, a partir das 19h15.
Neste ano, a competição

reúne 24 times, sendo dez na
categoria Sênior (para nasci-
dos até 1977) e 14 na cate-
goria Livre (a partir de 16
anos). No total, cerca de 210
associados estarão envolvidos
nas disputas durante aproxi-
madamente três meses.

As partidas dos seniores
serão sempre às sextas-feiras,
a partir das 19h15, e aos do-
mingos, com início às 9h. Já
os jogadores da Livre terão
as tardes de sábado e as noi-
tes de segunda-feira movi-
mentadas, com início das ro-
dadas às 14h15 e às 19h15,
respectivamente.

1. LUIZ MARIO NORO E CARMEN ILMA
HARDT NORO
2. ALEX ABILIO CHIELLE E ANNY ELIESY
DE ASSIS MACEDO
3. EDSON FERNANDO SANTIAGO
OLIVEIRA E ELIS REGINA ALMEIDA
ROMANI
4. RICARDO RODRIGO GOLYJEWSKI E
TATIANE ROBERTA PEREIRA PAINELLI
5. VERALDO RODRIGUES E IRACEMA
VIEIRA LOPES
6. CLEOMAR VAZ E KERLEN APARECIDA
ALVES
7. AILTON DO NASCIMENTO E ANDREIA
BARBOZA
8. JHONATAN FILASSE E HAWANI DA
SILVA
9. JOSÉ NILSON CORDEIRO E KELLY
VIEIRA
10. ÉVERTON DE SOUSA ROCHA E
GRACIELI DOS SANTOS LIBARDONI

11. LUIZ FERNANDO PISSOLITTO E
DÉBORAH GARCIA HERINGER
12. PEDRO ACIR RODRIGUES E MARIA
DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
13. MARCOS ANTONIO CORTINA E
BARBARA DESSBESSELL
14. RAFAEL SCAIN E GABRIELLY
MIRANDA DE QUADROS
15. GIOVANE BERTAN TITON E
JENIFFER BUENO DOS SANTOS
16. LUCAS DA SILVA E RAQUEL
KODUM
17. ALISSON MARTINS DE OLIVEIRA E
ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUZA
18. DHIEGO SGARBOSA TOMIN E
JÉSSICA ROSIN
19. MARCOS ARAUJO FERREIRA E
ZITA PÂMELA FERREIRA DE SÃO
MIGUEL
20. EDSON LUIZ DONA E NILZA DIAS
HARTKOPF

Tmanhã e seguirão até as 14h30,
pois a partir das 15h serão dis-
putadas as provas de motos va-
lendo pelo Metropolitano.

A expectativa da diretoria do
Automóvel Clube de Cascavel,
que promove e organiza a com-
petição com supervisão da Fe-
deração Paranaense de Automo-
bilismo, é da participação de 40
a 50 motos e de 80 a 100 car-
ros. Os ingressos custam R$ 10
para cada um dos dias ou passa-
porte a R$ 20 para os três dias.

 Josemar Hudema será uma das
atrações do Metropolitano de
Arrancada de Cascavel,
competindo com um dragster

Kart
Pedro Gurgacz, Edgar Bueno Neto, Akyu Myasava, Marcos Fernandes, Mauricio Zaffari e Márcio do
Lago disputam neste fim de semana a segunda etapa do SPR de Kart, em Pensa (SC). A competição
será Open do Brasileiro, que começará dia 20 de julho no Beto Carrero World.

Turismo 1.6
O piloto cascavelense Edoli Caus Júnior está em Curitiba para defender a liderança da categoria A no
Campeonato Brasileiro de Turismo 1.6, neste sábado. O piloto de Cascavel ganhou as duas provas da
etapa de abertura do campeonato, disputada no mês passado, em Cascavel, e lidera o campeonato
com 52 pontos, 13 a mais que o também cascavelense Daniel Kaefer. Edoli Caus diz que sua meta em
Curitiba será marcar o maior número possível de pontos e manter a liderança do campeonato. “A
pista de Curitiba é desfavorável aos carros da GM, por isso quero levar o Celta #2 a melhor colocação
possível. Os Ford e Volks são favoritos”, frisa Caus.

STOCK CAR

Corrida do Milhão terá
novidades em Curitiba

A quinta etapa da Stock
Car é uma das mais espera-
das do ano. Curitiba recebe
no dia 2 de julho a Corrida
do Milhão, que dá ao piloto
vencedor o prêmio de R$ 1
milhão. Ao contrário das ro-
dadas duplas, o evento terá
um regulamento exclusivo,
com algumas alterações im-
portantes.  A prova terá 40
minutos de duração, mais
uma volta. O pit stop segue
sendo obrigatório e a janela
de paradas nos boxes será
entre as voltas 15 e 20.

No entanto, a principal al-
teração no regulamento será

a obrigatoriedade da troca de,
pelo menos, dois pneus du-
rante o pit stop. E essa troca
não poderá ser feita durante
o reabastecimento, também
obrigatório. Os mecânicos te-
rão que aguardar o término do
abastecimento para, aí sim,
realizarem a troca dos pneus.

Caso haja procedimento
de Safety Car a janela poderá
ser alterada. Após a saída do
Safety Car, com a corrida váli-
da em bandeira verde, inde-
pendentemente do número de
voltas já realizadas na janela
inicial, uma nova janela de três
voltas será iniciada.

SÊNIOR
SEXTA-FEIRA
19h15 Injetronic/ART Stickers x Isto É/Megasorte
20h10 Cattani Sul/Eko7 x Bilhares Tomacheski
20h50 Auto Peças Central/Geração Mudas x União
DOMINGO
9h Notoya Veículos/Agrossol x Escritório Vip/Incentive House
10h Tintavel x Agrossol/Rhoden Consórcios

LIVRE
SÁBADO
14h15 HDCFC x Santa Ana
15h10 Cisd RH/Clinica Sorrir x Assecon/Unilabor
16h Casa do Serralheiro/Incentive House x Karter Auto Peças
16h50 União x Pan. Roani/Hookah Gold
SEGUNDA-FEIRA
19h15 Injetronic/Esc. Bonfim x Karter/Hard Byte
20h10 Container x Mundial Auto Center
21h Café Expresso x Tintavel

Trail Run
Enquanto parte da equipe Comercial Runners disputava o Naventura no Mato Grosso do Sul,
um grupo de 31 atletas da equipe participava da corrida Trail Run, realizado no último sábado
na Ferroeste. Os percursos de 5,5 km e 9,1 km foi em meio à natureza, em trilhas, estradas
rurais e rios, meio ao barro muitas vezes, exigindo força e determinação dos competidores.
Quinze dos representantes do Comercial conquistaram medalhas. Destaque para Charline
Ferreira, Renato Rodrigues e Irving Fischdick, todos campeões gerais, sendo os dois primeiros
nas provas de 5,5 km e o outro na de 9,1 km. Na distância menor, Djeni Mattia, Orlei de
Oliveira e Luciane Citotski também foram medalhistas de ouro, mas em suas categorias. Já
Cleder Augusto foi o mais rápido na distância maior. Já Edina Silva, Antônio Carlos, César Royer
e Lúcia Quadri foram medalhistas de prata, enquanto Idete de Oliveira, Carlos Rigotti,
Joaquim Martins e Alexsandra Silva conquistaram medalhas de bronze.

Tenistas do Comercial se destacam no Interclubes
Os jovens destaques da
equipe de tênis da Associação
Atlética Comercial que
trouxeram para casa troféu
do Torneio Paranaense
Interclubes Infanto-Juvenil,
realizado no fim de semana
em Curitiba. João Lara ficou
com vice-campeonato na
categoria 11 e Lucas Bobato
venceu a categoria 10 anos.
No total, o grupo do
Comercial contou com 26
tenistas de 10 a 16 anos na
competição, que foi disputada
por mais de 330 atletas de
31 clubes do Estado.

Cascavelenses se destacam no Naventura
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O grupo de corridas Comercial
Runners tem crescido a cada a ano
e ganhado também as ruas de fora
de Cascavel. No fim de semana, a
equipe teve 15 atletas nas provas

da Naventura, na cidade de Bonito,
no Mato Grosso do Sul. A corrida

teve quatro percursos: 7,5 km, 12
km, 23 km e 37 km, com a trilha

entre mata e rios. Os destaques da
equipe cascavelense foram na maior

distância da prova foram Lenita
Bebber (3º geral), Rosilene Pertille
(ouro na categoria 40/49), Ricardo
Siebert (prata, 40/49) e Maicon da
Cunha (prata, 30/39). Já Erondina

Grando (ouro, 50/59) correu a
distância de 12 km.
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  A crise dá sinais de enfraquecimento e isso se reflete na geração formal de 
empregos. Há cinco anos Cascavel não via um mês de maio com tantas contratações. 
Foram 574 novas oportunidades criadas, puxadas pela indústria.
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