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O gesto do Daniel
Auxiliar do IML é notícia por ter feito sua obrigação
Madrugada de um dia qualquer do ano
de 2005. O cascavelense Valter Gonçalves da Silva fazia mais uma viagem pela
BR 277, rumo ao Paraguai. Pouco antes da
nascente do rio Ocoí, onde hoje há um SAU
da Ecocataratas, a morte lhe surpreende, a
bordo de um carro na contramão, em forçada
ultrapassagem.
O GM Kadet do Valter estava destruído. E
ele, sem vida no trecho hoje provido de pistas
duplas. Dali algumas horas, além do choque
da vida interrompida aos 30 anos de idade, a
família da vítima percebeu o furto dos pouco
mais de R$ 5 mil que ele portava para as
compras no país vizinho.
Alguém desrespeitou os princípios mais
elementares, o corpo sem vida e roubou o dinheiro. Quem? Socorristas, policiais, agentes
funerários, transeuntes? Quem cometeu esta
leviandade?
A história do aposentado morto em acidente na 277, esta semana, foi diferente. A vítima
foi recolhida às 3 da madrugada e remetida
para o IML de Cascavel. Ali o auxiliar de peri-

to Daniel Roque da Silva, 32 anos, iniciava
um trabalho solitário e rotineiro: preparar o
corpo para o legista atestar a causa mortis e
liberar para sepultamento.
Foi aí que Daniel encontrou R$ 14 mil em
espécie (foto) na jaqueta jeans do falecido. Ele
contou as notas, algumas manchadas de sangue, outras molhadas pela chuva, envelopou,
fez constar em um documento e o dinheiro
foi entregue a família da vítima.
Daniel começou a trabalhar aos 12 anos de
idade, como garçom. Sempre exerceu funções
humildes. O salário dele no IML é de R$ 2,2
mil brutos. “Para fechar as contas este mês,
peguei um dinheirinho emprestado de minha

Caso Tiago I

Editorial
Em um momento de valores
tão vulneráveis é importante
encontrar um personagem como
Daniel no noticiário. Importante
mostrar que a virtude existe,
“apesar do pão ser caro e a
liberdade pequena”, como disse
o poeta. Há quem esteja rindo
da atitude dele, talvez até em
seu entorno. Mas não se constrói
uma nação de verdade com maucaratismo. O esperto de hoje, será
engolido pela esperteza amanhã.
Ou devorado por alguém mais
esperto que ele.

esposa, que trabalha no HU”, confessa ele, ao
ser perguntado sobre sua condição financeira.
“Pensei: puxa quanta grana, pagaria boa
parte de minhas contas. Mas nunca tive dúvidas que agi correto. Principalmente com a
repercussão do caso e com uma frase de minha
esposa. Ela disse: ‘você tem ideia da diferença
que esse exemplo de honestidade vai fazer
quando a gente tiver um filho e um neto?’”
Alguém poderá dizer: “não fez mais que
a obrigação”. De fato, não fez mais do que
se espera de um agente público. O próprio
Daniel afirma isso. Porém, em um país que
muitos agem no sentido oposto, quem faz
sua obrigação precisa sim ser reconhecido e
aplaudido.
Melhor: não é um caso isolado. A gerência
local do IML afirma que mais de R$ 30 mil
em espécie, afora objetos de valor, foram
devidamente devolvidos aos familiares de
vítimas, este ano.
Em tempo - Quem sabe um dia as linhas
descritas aqui deixem de ser notícia por rotineiras demais. Quem sabe...

Sergio Schwann foi assassinado a
tiros, na última sexta-feira, em Santa
Helena. Ele chegou a ser preso, em
2002, acusado de envolvimento no
assassinato do então deputado
Tiago de Amorin Novaes,
ocorrido um ano antes.

Falou & disse
“Você é o que espalha,
não o que junta”

(Adágio popular)

Caso Tiago II
Com a morte, já tombaram pelo
menos cinco do entorno de Tiago:
Azulão, Malão, Malinha e João
Sampaio, ex-policial acusado de
mandante do crime, morto no Paraguai
em 2014 com a mesma arma e os
mesmos cinco tiros que tiraram
a vida de Tiago.

A Uber chegou
Em breve comunicado por e-mail, a gigante americana avisou
que pôs seus longos tentáculos em
Cascavel.
A Uber é a maior “empresa de
taxi” do planeta, sem ser proprietária de um único veículo.
Em junho de 2016, a corporação
recebeu aportes milionários que
levaram seu valor de mercado para
mais de 62 bilhões de dólares.
E passou a valer mais que indústrias automobilísticas inteiras,
como a GM e a Ford. Sem ter um
único carro.
Também em junho do ano passado, o vereador de Cascavel, Rui
Capelão, protocolou o projeto de
lei 65/2016, proibindo a operação
do aplicativo na cidade.
As urnas se abriram, Capelão não
obteve o reconhecimento dos prejudicados com a tecnologia, os taxistas, e acabou fora da lista dos eleitos.
E a cerca do PL 65/2016 foi arrombada no início da tarde de

hoje. “Nesta sexta-feira (18), a
partir das 14 horas, a Uber vai começar a operar em Cascavel e Toledo”, disse a americana, em breve
comunicado.
Eles não pediram permissão ao
prefeito, ao deputado, ao Capelão,
a quem quer que seja. Apenas enfatizaram o aspecto legal da operação.
“Os motoristas parceiros da
Uber prestam o serviço de transporte individual privado de passageiros, que tem respaldo na
Constituição e é previsto em lei
(Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU Lei Federal
12.587/2012)”, explica a Uber.
“Por diversas vezes, os tribunais
brasileiros afastaram e consideraram inconstitucionais as tentativas municipais de proibição da
Uber, confirmando a legalidade
das atividades da empresa e dos
motoristas parceiros e garantindo o direito de escolha da população”, prossegue a nota.

Em Curitiba, a Uber já emprega
mais de 10 mil motoristas. Quantos serão aqui?

Pitocas
Pelo menos um cascavelense
disputa a tradicional Meia Maratona Internacional do Rio, neste
domingo.

Para se cadastrar como motorista Uber, é preciso ter a CNH com
licença para exercer atividade remunerada e passar por checagem
de antecedentes criminais.

Trata-se do jornalista Caio
Vieira Gottlieb, nobre descendente do coronel Fabrício, que
pretende vencer os 21 quilômetros
da prova em 120 minutos.

Os veículos aceitos: modelo
2008 ou mais novo, 4 portas, ar
condicionado e cinco lugares. Outras informações no www.parceirosbr.com

Em audiência com o deputado
Evandro Roman, o ministro
Maurício Quintella (Transportes), garantiu que a duplicação da
163 não para.

E para usar? Basta baixar o aplicativo e clicar lá. É tudo intuitivo,
rápido e mais barato. Veio para ficar. Não tem porteira que segure!

O 2ª Ovelha Fest é neste domingo, no Parque de Exposições
Celso Garcia Cid. A realização é da
SRO, com arrecadação para Apae.

Ele falou

Pitoco circula na versão revista
na próxima terça-feira. A reportagem de capa, traz a derradeira
usina do Rio da Energia, o Iguaçu.

“Quando o Bolsonaro diz que
Maria não merece ser estuprada
por que é feia, está dizendo que
mulheres bonitas merecem ser
estupradas”
(Reinaldo Rodrigues,
jornalista, na rádio Band)

The end
“O medo tem alguma utilidade,
mas a covardia, nenhuma.”
(Mahatman Gandhi)

