
Prefeitura quer taxar
transporte com Uber

,09/05/2019
Edição 8243- Ano 43

 Morte na 467
Um motociclista morreu ontem na BR-467, perímetro 
urbano de Cascavel. Claudemir Vitório Picoli, 57 anos,  

seguia pela marginal quando entrou na rodovia e foi atingido 
por um carro e caiu. Já no chão, um caminhão passou sobre 

ele. O caminhoneiro não parou para prestar socorro. 

A Prefeitura de Cascavel envia nos próximos dias para a Câmara projeto para regulamen-
tar os serviços de transporte por aplicativo, a exemplo do Uber. O texto prevê taxas aos 
motoristas e uma série de exigências que devem encarecer o transporte, como emissão 
de alvará, como já ocorre com os taxistas. Essa é a segunda tentativa de regulamentar o 

serviço, já que a primeira, dois anos atrás, não chegou a ser aplicada. l Pág. 3

l Pág. 4
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Cascavel Curitiba

‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Sexta

Vivemos numa sociedade de barulho e de ruídos. Todos querem 
dizer sua palavra, mas sabemos pouco escutar. Nos deparamos 
constantemente com um turbilhão de informações que, ao invés 
de acalmar o coração e trazer paz interior, nos deixa agitados. O 
pensamento fica acelerado e não descansa. As redes sociais com 
os vários meios de comunicação, o trabalhos, as preocupações, as 
milhares de informações e de sinais, colocam nosso pensamento 
em continuo funcionamento. 

O que isso colabora para a minha realização? Que palavras 
eu tenho ouvido ou gosto de ouvir? Que palavras tenho falado? O 
que leio? Não tenho dúvida que as respostas a essas perguntas 
estão relacionadas com o sentido da minha vida. Eu posso te dizer 
que gosto de escutar as pessoas, por que ali compreendo o que 
se passa no coração humano. Posso conhecer a pessoa pelas 
atitudes, mas a compreenderei de verdade quando a escutar. E 
que escuta preciso fazer? 

A escuta e a compreensão da palavra do outro não é coisa 
simples. Muitas vezes as pessoas analisam o que escutam do 
outro a partir de compreensões superficiais. Para compreender 
o outro e acolhê-lo, preciso entender o que é o ser humano. Isso 
aprenderei com a vida, mas não só. Aprendo com a escuta atenta, 
com a palestra, com o interesse pelas experiências dos outros, 
com um bom livro, com músicas boas, com mestres que ajudam a 
compreender a vida e encontrar o seu sentido profundo. Aprendo 
com experiências de vitórias e de perdas partilhadas e escutadas. 
Aprendo quando sei escutar a palavra. Quem não escuta a palavra 
vive uma vida superficial e sem sabor. É como a flor que era para 
ser bonita, mas murchou por falta de água. 

A vida passa pela escuta da palavra. Não há outra forma. Tenho 
escutado pessoas que se isolaram do mundo e dos outros. Foram 
secando interiormente. A fonte da felicidade secou. Estão tristes e 
sem rumo. Por isso, o que eu desejo para você hoje: “Seja ouvinte 
da boa palavra. Dela sempre brotará um sentido novo para a vida.”

“A Funai vai 
ficar com 
a mamãe 

Damares, e 
não com papai 

Moro.”
A ministra da Mulher, 

da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares 
Alves, disse que vai 

“brigar” com para que 
a Funai (Fundação Nacional 

do Índio) permaneça sob 
seu ministério, em vez de 
voltar para o Ministério da 
Justiça, conforme acordo 

firmado com parlamentares 
e o governo.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br 
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‘‘ Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Liberação da BR-163
O vereador Jorge Bocasanta (Pros) manifestou preocupação com 
o intenso tráfego de veículos na BR-163 e cobra das autoridades 

a liberação de trechos onde a nova pista já está pronta. Entre 
Capitão Leônidas Marques e Santa Lúcia há vários quilômetros 

pavimentados, faltando apenas a sinalização. Muitos motoristas 
já usam os trechos indevidamente. Bocasanta encaminhou 

requerimentos para que os deputados federais José Schiavinatto 
(PP), Evandro Roman (PSD) e Hermes “Frangão” Parcianello 

(MDB) se mexam a favor da região oeste do Estado.

Água suspeita
Apesar de as discussões terem se reduzido, a vigilância do 

vereador Celso Dal Molin (PR) sobre a qualidade da água em 
Cascavel ainda não chegou ao fim. Ele está em busca de dados 
da Secretaria de Saúde sobre esclarecimentos de laboratórios 

de monitoramento de poços artesianos de condomínios.

Alvarás a ambulantes
Após mais de cinco anos de espera, ambulantes de Cascavel começa-
ram a ter os processos para liberação de alvarás agilizados. Ontem, 
em balanço apresentado pela Secretaria de Finanças, houve o apon-
tamento do avanço no serviço que estava parado.
Por meio de um chamamento público dos vendedores ativos, a 
prefeitura reativou 200 processos que estavam na Coopla (Comissão 
Permanente de Licença para atividades Ambulantes). 
Dos pedidos restantes, receberam alvarás: 27 Bike-Trucks, 82 em 
setores diversos. Outros 80 protocolos estão em fase de emissão e 
mais 52 em análise. “Tínhamos um histórico de protocolos parados 
nas secretarias. Quando assumimos, a Coopla estava praticamente 
desativada e buscamos alternativas para reverter a situação. Altera-
mos a legislação para reduzirmos as taxas cobradas dos ambulantes 
e também desburocratizamos o processo”, afirma o secretário de 
Finanças, Renato Segalla. 

Mudanças
Com a cassação de 
Damasceno Júnior (PSDC), 
mudanças foram necessárias 
nas Comissões Permanentes 
da Câmara. Nadir Lovera 
(Avante) assumiu a vaga 
na Comissão de Turismo e 
Assuntos Internacionais. E 
Josué de Souza (PTC) integra 
a Comissão de Ética.

Fiscalização
Na presidência da 
Comissão de Saúde, ontem, 
acompanhado do vereador 
Roberto Parra (MDB), 
Josué foi conferir a reforma 
da Unidade Básica do 
Interlagos. A obra parou há 
15 dias e os parlamentares 
constataram má qualidade 
do serviço prestado pela 
empresa vencedora da 
licitação. Tanto que devem 
pedir a suspensão do 
pagamento da obra.

Lixeiras caras
O secretário de Meio 
Ambiente, Wagner 
Yonegura, terá que dar 
explicações aos vereadores 
sobre a compra das 
quatro lixeiras de R$ 85 
mil cada uma. Fernando 
Hallberg (PPL) quer saber a 

necessidade desse modelo - 
feito por apenas uma empresa 
- na Avenida Brasil e os pontos 
escolhidos para receber os 
equipamentos subterrâneos.

Explicações
Diante das divergências 
em relação ao trabalho de 
fiscalização da Câmara de 
Vereadores, a Comissão 
Permanente de Educação 
decidiu convocar a secretária 
de Educação, Márcia Baldini, 
para participar de uma 
reunião segunda-feira, às 15h. 
A origem é a reclamação da 
vereadora Nadir Lovera, que 
disse ter sido proibida de 
entrar em centros municipais 
de educação infantil.

Derruba árvore
Já tem um tempo que o 
vereador Sebastião Madril 
(PMB) questiona o custo 
para corte de árvores em 
Cascavel. Agora, Madril 
quer alterar o Plano de 
Arborização, implantado em 
2015. Encaminhou pedido 
ao Executivo municipal para 
que seja reduzido o valor, 
pois o custo pode chegar a 
20 UFMs (Unidade Fiscal do 
Município) - cada UFM vale R$ 
43,85. Defensores do Plano de 
Arborização são contra.

Motoristas de Uber
terão que pagar taxa

Um projeto para regu-
lamentação do transporte 
remunerado individual che-
gará à Câmara de Casca-
vel na próxima semana e 
prevê taxas aos motoristas 
de Uber e demais aplica-
tivos. O anúncio foi feito 
pelo secretário de Finan-
ças, Renato Segalla.

Haverá um regramento 
da atividade - hoje não há 
cobrança aos trabalha-
dores autônomos, o que 
é motivo de críticas dos 
taxistas, que pagam tribu-
tos do serviço prestado.

A proposta prevê 
cobranças como: exigên-
cia de abertura de sede, 
filial ou escritório de 
representação no Municí-
pio, apresentação mensal 
de relatório de viagens e 
de motoristas cadastra-
dos, pagamento de preço 
público, recolhimento de 
tributos etc; cada moto-
rista precisará de alvará 
como autônomo e também 
seguir regras de procedi-
mentos administrativos e 
outras condutas.

Após o transpor te 
por aplicativo chegar a 

Leia mais sobre finanças da  
Prefeitura de Cascavel na página 4

Cascavel, em agosto de 
2017, houve a publicação 
de um decreto dobrando 
as taxas dos motoristas 
de Uber. Pelo texto em 
vigor, os motoristas deve-
riam atuar somente após 
autorização da Secretaria 
de Finanças. As autoriza-
ções teriam validade de 12 
meses e a renovação deve-
ria ser feita com 30 dias 
de antecedência. O serviço 
seria desempenhado pelas 
Administradoras de Tecno-
logia em Transpor te Com-
par tilhado. Isso nunca 
saiu do papel. O imposto 
de 1% sobre as corridas 
nunca foi recolhido.

Situação que deve 
ser regularizada agora, a 
exemplo de Curitiba. Na 
Capital do Estado houve 
arrecadação superior a 
R$ 20 milhões. Os moto-
ristas de aplicativos preci-
sam pagar R$ 0,8/km até 
cinco quilômetros roda-
dos; R$ 0,5/km entre 
cinco e dez quilômetros 
rodados e R$ 0,3/km em 
corridas acima de dez qui-
lômetros rodados.
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Arrecadação aumenta; gasto
com servidores também

A Prefeitura de Cascavel conseguiu 
elevar em 19,8% a receita corrente 
líquida na comparação com 2016, 
chegando a R$ 794,7 milhões em 
março deste ano.

O caixa teve um incremento de R$ 
131 milhões, sendo 117% de rece-
bimento de dívidas negociadas, 43% 
de imposto de renda, 29,7% de ITBI, 
28% da iluminação pública, 24% de 
alvarás, 22% de ICMS, 18% da coleta 
de lixo, 9% de IPVA, 5% de ISSQN e 
3% de FPM. “Tivemos frustração 
nos repasses de tributos federais e 
estaduais”.

O gasto com saúde aumentou 
nos últimos três anos. A Constitui-
ção Federal obriga a aplicação de 
no mínimo 15%, e Cascavel gastou 
37,11% ano passado. 

Em relação ao total empenhando 
em 2016, a gestão atual aplicou 
cerca de R$ 80 milhões a mais até 
dezembro passado. Na educação, 

o mínimo aplicado é de 25% - de 
2016 a 2018 foram R$ 44 milhões 
a mais na área. 

Com folha de pagamento a prefei-
tura destina R$ 32 milhões ao mês 
(51,94% da receita líquida), o que 
levou a prefeitura a desrespeitar o 
limite prudencial previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal nesse pri-
meiro quadrimestre do ano. 

Em dezembro, o índice ficou em 
51,77% - foi quando a prefeitura 
obteve o aler ta do TCE (Tribunal 
de Contas do Estado), que perma-
nece ativo, pois em vez de baixar 
o comprometimento de verbas com 
salários houve aumento. O limite 
tolerável é de 51,3%. 

“Houve investimentos em saúde 
e educação - nesses setores 

superou mil contratações. Esse 
aumento de gasto de pessoal faz 
com que eleva o comprometimento 
da folha”, explica o secretário de 
Finanças, Renato Segalla.

Para controlar o limite prudencial, 
a prefeitura pretende aumentar a arre-
cadação de impostos, sem a criação de 
novos. Pretende avançar com o Promat 
(Programa de Modernização Tributária), 
que proporciona uma negociação com 
contribuintes com pendências. Também 
há a criação do Nota 10 Premiada, com 
incentivo à emissão de notas fiscais 
para aumentar a arrecadação de ISS 
(Imposto Sobre Serviços) e sorteios de 
prêmios aos consumidores.

PASSE o 
leitor de QR 
Code do seu 
celular para 
ter acesso 
a todos os 
dados.

TJ mantém contas de Edgar reprovadas
O TJ-PR (Tribunal de Justiça do 

Paraná) derrubou a liminar que sus-
pendia a reprovação das contas de 
2013 do ex-prefeito de Cascavel 
Edgar Bueno. A decisão é dessa quar-
ta-feira (8).

Em abril de 2018, o Juizado Espe-
cial da Fazenda Pública de Cascavel 
tornou inválida a sessão que repro-
vou as contas pela Câmara dos 
Vereadors.

Na época, a juíza Fernanda Con-
sonio entendeu que os vereadores 
haviam votado as contas do ex-pre-
feito fora do prazo estabelecido 
pelo regimento interno da Câmara 
Municipal.

A Câmara recorreu da decisão, 
alegando que a Casa é única que 
possui competência para julgar as 
contas do chefe do Poder Execu-
tivo. Ainda segundo a Câmara, o 

argumento de julgamento fora do 
prazo é “incabível”.

Cabe recurso da decisão do 
TJ-PR.

A defesa de Edgar Bueno argu-
menta que as contas de 2013 do 
ex-prefeito não poderiam ter sido 
votadas em 2018. A defesa disse 
ainda acreditar na reversão da deci-
são e que os direitos políticos de 
Edgar Bueno permanecem intactos.
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ANTECIPE O PRESENTE DA SUA MÃE 

l Legalidade
Para que isso ocorra, o vereador Pedro 
Sampaio (PSDB) quer identificar o 
patrimônio das empresas, o alvará de 
funcionamento e se o caminhão tem 
rastreador para pode fiscalizar. 

Caçambeiros terão área
para separar resíduos
Na manhã de ontem (8) foi rea-

lizada reunião na Câmara de Verea-
dores para discutir a destinação cor-
reta dos resíduos da construção civil. 
De acordo com o vereador Fernando 
Hallberg (PPL), a Secretaria de Meio 
Ambiente cederá uma área que ser-
virá como depósito provisório, mas 
apenas para a separação dos mate-
riais. “O caçambeiro vai até esse 
terreno para fazer a triagem correta, 
separar os materiais recicláveis dos 
resíduos de construção civil”. 

A exigência do Município para 
ceder o local é que as empresas 
de caçambeiros se unam e criem 
uma associação. A princípio, não 
está definido se haverá custo para 
deixar os resíduos no depósito de 

triagem nem quando isso poderá 
acontecer. O que se sabe é que o 
terreno será na área rural. 

O encontro de ontem foi o pri-
meiro passo e agora a prefeitura 
estuda qual será o espaço adequado 
e as empresas terão de apresentar 
documento do transporte. “Caso o 
caçambeiro seja parado na rua, ele 
precisa de um documento que diga 
de onde saiu o material e qual o des-
tino dele”, explica Hallberg.  

Preço menor 
Uma das razões para essa solução é baixar o preço praticado pelos caçambei-
ros. “Algumas empresas reclamam que as empresas cobram muito caro, mas 
são essas [empresas] que fazem a separação corretamente. Alguém tem que 
separar esse material e se todo o mundo começar a fazer de forma correta o 

preço cai”, explica Fernando.  

l Outra possibilidade 
Outro tópico da reunião foi a possibi-
lidade de que os resíduos de classe A 
(recicláveis ou reutilizáveis) de até 200 
metros cúbicos recebam destinação 
diferente. “Se eu tenho um sítio e quero 
pôr algumas pedras em um pedaço de 
estrada, o material da construção civil 
pode vir a calhar. O proprietário do local 
faz a solicitação à Secretaria de Meio 
Ambiente e vai informar qual a destinação 
do resíduo, qual é a empresa e qual é o 
caminhão que vai levar”, explica Hallberg. 
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 Resultados são positivos
Segundo a diretora Loreci Pedrozo Rizatti, o uso do sus-

surrofone já apresenta resultados positivos relacionados 
à pronúncia de palavras, fluência na leitura de textos e 

concentração. “O uso do sussurrofone criou um novo 
contexto para a aprendizagem da leitura e da escrita. 
De forma lúdica, os estudantes experimentam situa-
ções que valorizam as linguagens oral e escrita. As 

professoras percebem mais desinibição, autocorreção 
e autonomia durante o uso do aparelho”.

A atividade é aplicada pelas professoras Marilane de 
Fatima Moraes e Cassiana Hungaro, de Língua Portuguesa, 

e Marlene Francisca de Paula Paulino, de Língua Inglesa, 
com acompanhamento da direção e equipe pedagógica.

 

Uma ideia simples, mas com 
múltiplos resultados, está trans-
formando a relação dos alunos do 
Colégio Estadual do Campo Octávio 
Tozo, em Cascavel, com a leitura. 
Há um mês, os professores das 
disciplinas de Língua Portuguesa 
e Inglesa começaram a desenvol-
ver atividades de leitura com um 
protótipo feito com canos de PVC 
que permite que os alunos ouçam 
a própria voz enquanto leem - o 
sussurrofone.

A iniciativa já é desenvolvida 

Ler e ouvir
Um dos principais benefícios da atividade é proporcionar 

aos estudantes a oportunidade de ouvir a própria voz, 
controlar a entonação e corrigir possíveis erros de leitura. 
“Quando estamos lendo, conseguimos ouvir e perceber o 

que estamos errando e corrigir”, disse o aluno Sergio Antô-
nio Thuscher, 12 anos, do 8º ano do Ensino Fundamental.

Seu colega de classe, Cristhian Iurczak Braga, 12 anos, 
lembrou que a atividade também permite melhorar a 
escrita: “Ouvindo o que estamos lendo, conseguimos 

perceber detalhes que somente lendo em silêncio não 
conseguiríamos perceber”.

Sussurrofone: projeto
que incentiva a ler

em escolas do Brasil e também 
do exterior e incentiva o hábito da 
leitura de uma forma divertida. 

De acordo com a pedagoga Tânia 
Marisa Mantovani, com uso do sus-
surrofone os estudantes passam a 
fazer parte de um ambiente de letra-
mento, imersão e diálogo criativo 
com a cultura e a escrita, gerando 
melhoras na fala, ritmo, fluência e 
entonação. “Eles estão mais interes-
sados pela leitura, mais concentra-
dos durantes as aulas, e querem ler 
bem e mais”, disse Tânia.

Mas o que é 
Sussurrofone?
A diretora Loreci Pedrozo Rizatti conta 
que o objetivo de levar a atividade 
para a escola foi ajudar os professo-
res a motivar os alunos a ler mais. 
“Mostrei às professoras de Língua 
Portuguesa, que toparam na hora. Está 
sendo um sucesso, pois, ao usar esse 
instrumento, percebemos que alunos 
com dificuldade na fala e ou escrita 
tiveram melhora”.
Medindo aproximadamente dez cen-
tímetros, o equipa-
mento lembra um 
telefone convencio-
nal, porém, em vez 
de ouvir outra pes-
soa do outro lado 
da linha, o aluno 
ouve a própria voz.
O projeto é desen-
volvido durante as 
aulas de Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa. Uma vez por semana, após as 
aulas de produção de texto ou de lei-
tura indicada pelo professor, os alunos 
dividem os 33 “telefones” e praticam a 
leitura por 20 ou 30 minutos. Durante 
esse tempo, com a ajuda dos profes-
sores, eles percebem as trocas e as 
omissões fonéticas na fala, melhoram 
o ritmo da voz, a fluência e a entona-
ção na leitura.

DIVULGAÇÃO/SEED
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CASCAVEL, 09 DE MAIO DE 2019

1- JESANIAS SILVA DA PAIXÃO JUNIOR E NAYARA SANTOS RODRIGUES DA SILVA
2- LÉDSON LUIZ LEOPOLDO E LUCIMARA SCHMIDT
3- DANIEL HENRIQUE DIAS E ANA PAULA SEMCHECHEM
4- LUIZ UGUCCIONI E EDUVIRGES APARECIDA MONTECINO

1ª edição
Com o tema “O Sucesso Exige Mais do que Código”, a primeira edição do TecnoSpeed On 

the Road, aconteceu na sede da empresa em Maringá no dia 22 de março, em parceria com 
a Software by Maringá, entidade que reúne mais de 100 empresas de TI e startups de toda 
a região. O evento reuniu mais de 50 participantes para um happy hour com muita infor-

mação e troca de experiências.
Nesses 12 anos de estrada, a TecnoSpeed também enfrentou inúmeros desafios e dificulda-
des como uma empresa que desenvolve produtos e serviços que atendem outras software 

houses, por isso acompanham de perto as dificuldades de mais de 1.200 empresas.  

Evento debate desafios 
das software houses

Sobre a Tecnospeed
A TecnoSpeed trabalha desde 2006 

com o desenvolvimento de soluções 
que simplificam a criação de softwares, 

principalmente voltados ao sistema 
de documentos fiscais eletrônicos de 

empresas de todos os tamanhos e áreas 
de atividade. Entre seus clientes estão 

mais de 1.100 desenvolvedores de 
software que compõem um portfólio 
de mais de 200 mil estabelecimentos 
atendidos no País, entre eles Gazin e 

Magazine Luiza. 
A empresa possui certificação interna-

cional CMMI-DEV nível 2 e está entre as 
melhores empresas para se trabalhar 

pela GPTW (Great Place to Work). 
Por meio da iniciativa TecnoSpeed 

Academy, oferece cursos online com 
certificação para desenvolvedores, além 
de conteúdo gratuito sobre nota fiscal 
eletrônica, fintech e desenvolvimento 

de software.

SERVIÇO:
O QUE: TecnoSpeed On the Road 
- Cascavel
QUANDO: Dia 14 de maio de 2019
HORÁRIO: 8h30
ONDE: Sebrae Cascavel - Rua Vitória, 
2.564 - Bairro Alto Alegre
INSCRIÇÕES: http://conteudo.tecnos-
peed.com.br/ontheroad-cascavel 

Objetivos
De acordo com uma das 
palestrantes do evento Letícia 
Guimarães, Regional Manager 
da Endeavor, “o objetivo prin-
cipal de eventos de fomento 
como o TecnoSpeed On the 
Road e o Programa de Ace-
leração Scale-Up Endeavor é 
estar em contato com outros 
empreendedores para geração 
de negócios, transferência de 
conhecimento e para que esse 
ecossistema empreendedor 
floresça e fomente ainda mais 
a economia”.
De acordo com Erike Almeida, 
CEO da empresa, “com o 
tempo, percebemos que as 
dificuldades encontradas por 
todos nós são assustadora-
mente parecidas. Nós não pre-
cisamos cometer os mesmos 
erros. Podemos compartilhar 
soluções. Podemos nos unir”, 
finaliza.

Na próxima terça-feira (14), Casca-
vel será palco da terceira edição do 
TecnoSpeed On the Road, um evento 
itinerante e gratuito que reúne empre-
sários de TI (Tecnologia da Informa-
ção) para debater sobre as principais 
dificuldades das software houses e 
conhecer soluções inovadoras para 
o crescimento das empresas.

Na edição de Cascavel, o TecnoS-
peed On the Road será organizado em 
parceria com o Iguassu IT, uma asso-
ciação que reúne empresas de tecno-
logia da informação, e comunicação 

do norte do Paraná.
O palestrante da edição de Casca-

vel será Jonathan Santos, diretor de 
mercado da TecnoSpeed.
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interesse por Branca e ela se surpreende. Jef-
ferson conta a Ruth que Luca Tuber espalhou 
o seu vídeo. A história é tirada a limpo de uma 
vez por todas. Poliana vê Luísa magoada em 
casa e tenta descobrir o que houve.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
É montada uma mega operação. Vargas 

consegue fugir com a ajuda de Geraldo. Dóris 
revela para os pais que Mateus está com ciú-
mes do namoro da professora Flávio com o 
pastor Augusto. Joel avisa Geraldo que sumirá 
durante as investigações e por isso ficará no 
vilarejo por um tempo.

JEZABEL
Acabe faz um discurso antes do embate. 

 MALHAÇÃO
Filipe garante a Guga que não permitirá 

que Rita se aproxime de sua família. Regina 
comenta com Max que pensa em convidar Rita 
para jantar em sua casa. Marco e Carla se 
enfrentam. Raíssa se sai mal em uma prova e 
fica preocupada com a reação de Carla. Tatoo 
provoca Cléber por causa de Anjinha. Cléber 
ofende Anjinha, que retruca e acaba machu-
cando o rapaz. Nanda mente sobre a nota 
de Raíssa. Madureira se insinua para Carla. 
Jaqueline pede ajuda a Irina para estudar para 
Medicina. Indicada por Guga, Rita consegue 
um emprego na loja em que Serginho trabalha. 

Ó SÉTIMO GUARDIÃO 
Valentina encara Sampaio. Gabriel apoia 

a mãe. Mirtes guarda o laudo com o resul-
tado do exame de gravidez de Stella. Feijão 
estranha o comportamento de Judith. Murilo 
convoca Luz para uma reunião no casarão. 
Bebeto tenta conversar com Nicolau. Olavo 
descobre que as máquinas para a escavação 
foram sabotadas. Mirtes entrega a Stefânia o 
resultado do exame de gravidez de Stella e se 
reconcilia com a nora. Guilherme lamenta com 
Leonardo por não poder seguir seu sonho. 
Marilda se preocupa quando Eurico pensa em 
ir embora de Serro Azul. Gabriel quer nomear 
novos guardiães.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Débora simula que tem um encontro 

com Marcelo e Luísa acredita. Luigi e Yas-
min levam uma advertência por colarem na 
aula. Luísa vê Débora abraçando Marcelo no 
estúdio de fotografia e fica bastante abalada. 
Mirela continua magoada com Luca e diz que 
está cansada das brincadeiras idiotas dele. 
O Clubinho MaGaBe sente falta de Lorena. 
Ciro vê entregadores deixando uma grande 
caixa na casa de Pendleton e fotografa tudo 
para Roger. Luísa confronta Marcelo sobre 
o encontro que ele teve com Débora. Pen-
dleton abre a caixa misteriosa e percebe que 
está sendo observado. Antônio demonstra 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
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Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
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ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
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dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
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Dalila é salva por Youssef
Em “Órfãos da Terra” todos se encaminham com Laila para a clínica de Letícia. You-

ssef salva Dalila de Fauze. Missade se incomoda com a falta de notícias de Elias, que 
está com Helena. Almeidinha pede Zuleika em casamento. Mamede anuncia a Ali suas 
intenções de arranjar um casamento para o neto com uma mulher árabe. Norberto se 

desanima com os programas de jovem que Valéria gosta. Camila é repreendida em seu 
trabalho. Aline sente uma forte pontada na barriga. Fauze é preso. Dalila seduz Youssef. 

Helena beija Elias. Nasce Raduan, filho de Laila e Jamil.
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Barzilai e Hannibal lutam e Jezabel disfarça 
a tensão. Na luta, Barzilai consegue depois 
desarmar Hannibal. Ele tenta alcançar sua 
espada, mas Barzilai a chuta para longe e 
aponta sua espada na garganta de Hanni-
bal, vitorioso. Acabe pede que guardem suas 
espadas imediatamente. Barzilai olha para 
Acabe. Todas ficam na expectativa. Barzilai 
ergue a espada e a crava do lado da cabeça 
de Hannibal, poupando-lhe a vida. Queila faz 
refeição com o auxílio de Dido. Acabe declara 
que Barzilai e Hannibal dividirão o comando do 
exército unificado de Israel e Fenícia. Solda-
dos israelitas contém a revolta e Barzilai fica 
perplexo. Hannibal desabafa com IB que pre-
feriria que Barzilai tivesse cravado a espada 
em sua garganta do que ser humilhado. Etbaal 
pede que Jezabel prepare um ritual. Dido 
aproveita para seduzir Barzilai. 
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A sorte está do seu lado e vai aumentar sua 
confiança e a daqueles que o cercam hoje. 
Você está em boa forma, continue se esfor-
çando em relação a sua dieta e tudo vai dar 
certo

 É um dia para surpresas. Você está pensando 
em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua 
mente está cheia de novas ideias. Planeje suas 
atividades em longo prazo, mas sem entrar em 
pânico.

Você vai conhecer pessoas interessantes. Há 
algo inesperado no ar. Você estará vulnerá-
vel a dedicar tempo para assuntos domésti-
cos básicos. Você estará em forma razoável, 
especialmente fisicamente.

A primavera está em seu coração. Deixe-se 
levar pelos seus sentimentos. Você terá uma 
melhor chance de olhar para si mesmo. Um 
toque de egoísmo será favorável, você ainda 
precisa de descanso. 

Se você conseguir deixar de ser tão apres-
sado, tudo vai dar certo. Você está dotado de 
um poder que é maior do que imagina, mas é 
impedido pelas suas dúvidas, que, por sua vez, 
são infundadas.

Não confie em tudo e em todos. Nem todo mundo 
é capaz de compartilhar seus sonhos. Sua ener-
gia está distraindo seu pensamento sobre as con-
siderações materiais. Conversas com os outros 
vão trazer você de volta para a terra suavemente.

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior 
impacto. Você está mais próximo de pessoas mais 
maduras. Você está mostrando sinais de deficiên-
cia de cálcio nos ossos e dentes, tome providências 
antes que isso se torne um problema.

Você se sente muito mais autoconfiante e mais 
à vontade quando se expressa em público. O 
relaxamento mental é a melhor forma de recar-
regar as baterias de hoje. Use a arte como uma 
forma de escapismo.

Você vai recuperar o seu otimismo uma vez 
que fizer uma escolha clara, não a desperdice. 
Você está em forma, mas seu corpo não está 
acostumado com suas novas atividades. Esses 
altos e baixos são um sinal de fadiga mental.

Ponha de lado suas ideias fixas e você vai sair de 
uma situação desagradável sem muito esforço. A 
força tranquila é a dominante e você estará mais 
equilibrado e mais ativo. Concentre-se totalmente em 
seus relacionamentos, esse é o caminho a percorrer.

Sua capacidade de ação vai melhorar suas 
condições de vida. Não importa o que acon-
teça, fique aberto para o que todo mundo quer 
e seja tolerante. Nem todo mundo vai conseguir 
acompanhar o seu ritmo.

Você estará decidido a enfrentar os aspectos que 
vão irritá-lo e é hora de lidar com eles! Faça isso 
por etapas. Sua moral está melhorando e você vai 
se beneficiar de muitas ideias otimistas e dinâmicas. 
No entanto, seu corpo precisa de mais cuidados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O que diz o Depen 
Por meio de nota, o Depen (Departamento Penitenciário) informou que 

todas as denúncias são devidamente apuradas pelos órgãos de controle, como 
a Corregedoria dos Presídios do Tribunal de Justiça do Paraná, a Comissão de 

Direitos Humanos da OAB, e pelo órgão interno, que é a Corregedoria do Depar-
tamento Penitenciário. Disse que não tem conhecimento de prática abusiva 

praticada pelos servidores SOE, mas que casos isolados estão sendo apurados.
Informou ainda que pediu à Comissão de Direitos Humanos da OAB uma 

inspeção nas penitenciárias para verificar eventuais irregularidades, o que já foi 
feito, e que todas as unidades penais passam por inspeções mensais pelas Varas 

de Execuções Penais em todo o Estado. 
Acrescenta que irregularidades identificadas pelos familiares devem ser 

denunciadas por meio da Ouvidoria, ou feitas à Corregedoria dos Presídios e a 
outros órgãos de controle. 

Famílias denunciam 
abuso na PEC  

Familiares de detentos da PEC 
(Penitenciária Estadual de Cas-
cavel) se reuniram em frente ao 
Fórum Estadual ontem para pedir 
ajuda e providências ao juiz da VEP 
(Vara de Execuções Penais), Paulo 
Damas. Segundo eles, há abuso de 
autoridade e negligência por parte 
de agentes, especialmente do SOE 
(Serviço de Operações Especiais). 

Dentre as reclamações estão 
maus-tratos aos detentos e negli-
gência principalmente para encami-
nhamento a atendimento médico; 
privação de visitas, com humilhação 
das famílias impedidas de entrar na 
unidade sem motivo específico; e 
dos detentos que são colocados em 
isolamento sem justificativa. 

Um dos organizadores do ato, 
Ícaro da Silva é ex-detento da PEC e 
confessa ter sido vítima de maus-tra-
tos, passou fome e não teve acesso 
a atendimento médico quando preci-
sou. “Não estamos pedindo mordo-
mia, só queremos nosso direito. Eu 
senti na pele o que é ficar lá. Somos 
abandonados pela sociedade... 
estamos lá pagando pelos nossos 
erros e podemos sair de lá melho-
res, mas o sistema como um todo 
não permite isso. Esses abusos não 

acontecem só em Cascavel, mas 
em todo o sistema carcerário. Nós 
somos a parte mais fraca, sem 
voz, por isso pedimos a ajuda do 
juiz”, explica Ícaro. 

Pedido de 
providências

Um documento com as solici-
tações foi entregue pelo advogado 
Samuel da Rocha Souza, que repre-
senta algumas das famílias. “Entre-
gamos esse documento ao juiz Paulo 
Damas para ele tome conhecimento 
do que está acontecendo. Ele assi-
nou o recebimento do documento 
e disse que vai tomar as devidas 
providências”, afirma Samuel.  

CLEONICE quer justiça pela morte do filho

Morte por negligência 
A mãe do detento Carlos Henrique dos Santos França, que morreu no dia 8 de 

abril após ficar internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel, afirma que o 
filho foi vítima de negligência e que sofreu violência dentro da PEC. “Meu filho saiu 

praticamente morto da PEC. Demoraram muito para atendê-lo. Os colegas contaram 
que ele pedia ajuda havia dias e ninguém atendia. Até spray de pimenta joga-

ram nele. A enfermeira do HU falou que, se ele tivesse sido atendido antes, teria 
sobrevivido. E não me deixaram vê-lo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) porque 
diziam que tinha risco de fuga. Como meu filho ia fugir se estava morrendo? Só me 
deixaram entrar para me despedir. Ele foi espancado dentro da cadeia, estava com 
o rosto cheio de hematomas e as duas pernas quebradas, enfaixaram para a gente 

não ver”, denuncia Cleonice Neves dos Santos.  

FAMÍLIAS pedem providências para 
abusos e negligência na PEC
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
06 
01 
03 
11

Após a morte do Militar Júlio 
César da Silva Maia, de 23 anos, 
que não resistiu aos ferimentos 
da colisão da sua moto em um 
poste na Rua Espinélio, no Bairro 
Esmeralda, zona sul de Cascavel, 
os moradores pedem providências 
da prefeitura. Isso porque, para 
eles, o acidente ocorreu devido 
à falta de iluminação pública no 
local. “A rua está quase toda no 
escuro. Não é o primeiro acidente 
que acontece aqui por falta de ilu-
minação. Já pedimos para a prefei-
tura arrumar, mas até agora nada. 
Daqui a pouco morre mais gente”, 
alerta uma moradora, que pediu 
para não ser identificada. 

Eles também já solicitaram 
redutores de velocidade na via, 

Acusado de matar para 
vingar namorada vai a júri

Rodrigo de Souza Colombo será julgado hoje no Fórum Estadual de 
Cascavel pela morte do adolescente Euler Charles dos Santos, de 17 
anos. O crime aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado no 
Bairro Interlagos, em Cascavel. Euler foi morto a tiros quando che-
gava da escola.  A acusação é de homicídio qualificado e as qualifi-
cadoras são motivo fútil, pois Euler teria sido morto como vingança 
a um desentendimento escolar ocorrido em 2016 com a namorada 

de Rodrigo; e recurso que dificultou a defesa da vítima: já que ele foi 
atingido nas costas por diversos disparos. 

O réu está preso.  

Após morte, moradores 
pedem providências

outra reivindicação até agora sem 
resposta do poder público. 

Apesar de o acidente ter acon-
tecido no dia 1º e já na ocasião 
os moradores terem relatado o 
problema, ontem o Setor de Ilu-
minação Pública - Secretaria de 
Obras informou que uma equipe irá 
ao local verificar a situação e que 
tomará as medidas necessárias, 
incluindo o local no cronograma de 
serviços, caso haja necessidade.  

Já sobre os redutores de veloci-
dade, a reportagem do HojeNews 

entrou em contato com a prefei-
tura, mas não houve respostas.

A substituição do poste atingido 
no acidente, que ameaça cair, foi 
solicitada à Copel. A reportagem 
entrou em contato com a Companhia 
mas também não houve retorno.

O corpo de Júlio foi sepultado na 
tarde de ontem. Ele estava inter-
nado no HU (Hospital Universitário) 
de Cascavel desde o dia 1º deste 
mês, quando o acidente aconteceu. 
Júlio atuava na 15ª Companhia de 
Comunicações Mecanizada. 
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A atleta cascavelense Luana Benites, da 
equipe Diamonds/TNT Thai Kick Jiu, que 
voltou para casa com três medalhas de ouro 
do Campeonato Paranaense de Kickboxing, 
realizado no fim de semana em Maringá. Ela 
venceu as categorias K1, Kicklight e Point 
Fight, na divisão de peso até 55 quilos. A 
competição foi seletiva para o Brasileiro da 
modalidade, que será realizado no próximo 
mês em Sorocaba (SP). 

Caratecas de todo o Estado 
já estão intensificando a prepa-
ração para par ticipar das dispu-
tas do Campeonato Paranaense 
de Karatê-Do Tradicional, com-
petição realizada em etapa 
única e marcada para a próxima 
semana, nos dias 18 e 19, no 
ginásio de espor tes do Colégio 
Marista, em Cascavel. A entrada 
para o público é livre mediante a 
doação de um quilo de alimento 
não perecível.

A expectativa é de que cerca 
de 250 competidores, com idade 
a par tir de 4 anos, disputem o 
Estadual. O número exato de par-
ticipantes, bem como cidades 
com representantes, só será con-
fir   zdo período de inscrições, na 
segunda-feira (12).

O Paranaense é seletivo para o 
Campeonato Brasileiro da modali-
dade, que será realizado em João 

Tênis de mesa 
vencedor

O Ginásio da Neva recebeu os melho-
res competidores do tênis de mesa do 

Estado para as disputas do Campeonato 
Paranaense, no último fim de semana. A 
Associação dos Mesatenistas de Cascavel 
participou da competição com 32 atletas 
e conquistou 22 medalhas, sendo sete de 

ouro, cinco de prata e dez de bronze.
Os campeões foram: Karoline Gruchoski 

(pré-pré- mirim), Eduardo Gruchoski (infan-
til), Barbara Marroque (juvenil), Ruth Zama 

(lady), Kássio da Cruz (não federado C), 
Elissa Padial/Emily Sabara (dupla não fede-

rado) e Laura Zantut/Wilton Exza (dupla 
mista não federado). Já os vice-campeões 
foram: Luzia Kimura (v6), Dhieli Gruchoski 
(lady), Lucas Kambetunava (não federado 

B), Elissa Padial (não federado A) e Bárbara 
Marroque/Lívia Dalla Vechia (dupla).

Já os medalhistas de bronze foram: Eduardo da 
Silva (adulto, especial A e dupla), Nestor Chaves 
(adulto e dupla), Bárbara Marroque (especial B), 

Lívia Dalla Vechia (juvenil), Júlio César da Silva 
(sênior), Edson Marroque (v5), Laura Zantut 

(não federado B) e Mariana Benetti/Kássio da 
Cruz (dupla mista não federado).

 

Paranaense de Caratê
Pessoa (PB), de 10 a 14 de julho. 
Os campeões das disputas indi-
viduais e os três primeiros colo-
cados nas categorias por equi-
pes e duplas garantirão vaga 
para o Nacional.

 ARQUIVO ATLETA

INSTITUTO IVM 

 Em meio à preparação para receber o 
Paranaense de Karatê-Do Tradicional, o 
Instituto IVM, organizador do evento, 
realizou uma aula demonstrativa da 
modalidade a cerca de 60 alunos do 
curso de Educação Física do Centro 

Universitário FAG, que, voluntariamente, 
farão parte da equipe de apoio durante 

os dois dias do Estadual. Coordenador do 
curso e 2º vice-presidente da Federação 
Paranaense de Judô, Vitor César Moreira 
foi convidado para fazer parte da mesa 

de honra da competição. 

Melissa Gatto
Escalada para estrear na maior organi-

zação de MMA do mundo, a promissora 
Melissa Gatto, paulista de Campinas e 

paranaense de Cascavel por coração, ficou 
de fora do evento após ser impedida pela 

Comissão Atlética Brasileira de enca-
rar Talita Bernardo. A notícia, revelada 
ontem, após exames no Rio de Janeiro, 
palco do UFC 237, no fim de semana, 

é de que Melissa teve uma infecção na 
perna e, por isso, acabou substituída pela 

compatriota Viviane Araújo. 
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                 LIBERTADORES
19h15 Godoy Cruz x U. de Concepción
19h15 Olimpia x Sporting Cristal 
21h30 Boca Juniors x Athletico-PR
21h30 Wilstermann x Tolima

            
             SÉRIE B

19h15 São Bento x Botafogo-SP
21h30 Coritiba x Londrina

       
            LIGA EUROPA

16h Chelsea x Eintracht Frankfurt
16h Valencia x Arsenal

          
      COPA DO NORDESTE

19h15 Botafogo-PB x Náutico
21h30 Fortaleza x Santa Cruz 

JOGAM HOJE

Precavido com os resultados da Série Ouro na noite de terça-feira, 
quando o Matelândia empatou (1 a 1) com Marechal fora de 
casa e o Dois Vizinhos recebeu e venceu o Pato, o Cascavel Futsal 
treina de olho no compromisso de sábado, justamente contra o 
Matelândia, que com a igualdade em Marechal Cândido Rondon 
viu o técnico Paulinho Cardoso perder o cargo no time rondo-
nense. O time cascavelense é o único com 100% de aproveita-
mento no Paranaense e tem como meta seguir assim, para retomar 
a liderança da classificação, ocupada pelo Pato, com 21 pontos, 
em nove jogos realizados, contra 18 da Serpente, em seis partidas 
disputadas. Para o desafio com o Matelândia, às 19h, no Ginásio 
da Neva, o técnico Cassiano Klein conta com retornos importantes, 
caso do camisa 9 Diego (foto), recuperado de lesão muscular após 
40 dias de tratamento, e do ala Pedala, recuperado da entorse 
sofrida em Erechim (RS). Já Parrel segue como dúvida. 

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

 Peñarol 0 x 0 Flamengo
 Grêmio 2 x 0 U. Católica
 Cruzeiro 1 x 2 Emelec
 Huracán 3 x 0 Deportivo Lara
 Rosario Central 2 x 1  Libertad
 Jr Barranquilla 0 x 1 Melgar
 LDU 4 x 0 San José
 Palmeiras 1 x 0 San Lorenzo 

Casa do futebol cascavelense 
que nos últimos anos só conse-
guiu se manter em funcionamento 
graças a acordos firmados com o 
Corpo de Bombeiros e o Ministério 
Público Estadual, o Estádio Olím-
pico Regional Arnaldo Busatto está 
perto de ganhar uma solução defi-
nitiva para as rampas de acesso às 
arquibancadas com inclinação irre-
gular e que foram alvos dos TACs 
(Termo de Ajuste de Conduta) que 
mantêm o local liberado para uso 
desde 2017.

A solução apresentada pela 
Secesp (Secretaria Municipal de Cul-
tura e Esporte) foi mudar o projeto 
para construir escadas ao invés das 
rampas que constam no acordo fir-
mado com os Bombeiros em 2017 – 
e estendido em 2018 -, e confirmado 
com o MP este ano. O TAC com o 
Ministério Público, aliás, tem vali-
dade até o próximo dia 14 de julho 
(seis meses desde a assinatura).

“Quando fizemos o projeto para 

Mudança no estádio
Projeto protocolado

Ainda de acordo com Bugarelli, o projeto que propõe a mudança de rampas 
para escadas no Estádio Olímpico foi protocolado segunda-feira (6) no Corpo de 
Bombeiros, e que apesar de haver um tempo hábil para receber o sinal positivo 
ou negativo da corporação, a Secesp espera ter a resposta ainda nesta semana. 
“Talvez sejam feitos apontamentos e precisemos adequar o projeto, caso con-

trário já poderemos começar a planejar as medidas, para a compra de materiais. 
Visando economicidade, vamos executar a obra com recursos próprios, sem 

licitá-la, como temos priorizado, por economia”. 

adequar o acesso às arquibanca-
das, estavam previstas rampas e 
seriam necessários dois lances 
delas, numa obra orçada em R$ 
353 mil. Em busca de alternati-
vas, reuni-me com engenheiros da 
Prefeitura e representantes dos 
Bombeiros, e propomos um novo 
projeto, com escadas, logicamente 
dentro dos padrões de segurança, 
no lugar de rampas, o que redu-
ziu o custo da obra e também o 
tempo de execução dela em um 
terço em relação à proposição 
anterior”, explica o secretário da 
Secesp, Ricardo Bulgarelli. 

Natação
A Associação Atlética Comercial foi palco do Regional Oeste de Natação, 

domingo (5), e se destacou em meio aos seis clubes e cerca de 200 atletas que parti-
ciparam da competição. A equipe anfitriã, comandada pelos professores Rui Comin e 
Tatiane Lentz, conquistaram 156 medalhas no total, sendo 79 de ouro, 54 de prata e 

23 de bronze. Os resultados classificaram vários atletas do Comercial para jogos oficiais 
do Paraná e também para os campeonatos brasileiros de categorias.

CASCAVEL FUTSAL
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Cartão
Convênio
Saúde

Com o cartão pós-pago 
instituto Iguaçu você fica sem 
se preocupar com possíveis 
emergências que podem 
surgir, garantindo que o 
cuidado com sua saúde fique 
em primeiro lugar
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