
 

Foz do Iguaçu, 29 de junho de 2021. 

 

Ao Excelentíssimo Vereador Ney Patrício, digníssimo 

Presidente da Câmara de Vereadores da Comarca de Foz do 

Iguaçu.    

 

SHEILA ALE GHAZZAOUI, brasileira, maior, divorciada, 

portadora da cédula de identidade RG 7.391.023-4, inscrita 

no CPF/MF sob o número 035.579.391-45, vem, respeitosamente 

à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu 

advogado constituído requerer providências em decorrência 

da conduta assumida pelo Vereador Adnan El Sayed.  

A ora requerente e o Vereador mantiveram relação 

amorosa por aproximadamente três anos.  

Após o término da relação, sobrevieram fatos 

supervenientes que envolvem a ora requerente e o Vereador, 

que estão sub judice e serão totalmente esclarecidos no 

âmbito do Poder Judiciário. 

Todavia, o parlamentar vem denegrindo a boa imagem e 

moral da ora requerente de forma reiterada, ao propagar 

inverdades acerca da vida pessoal de Sheila junto à 

veículos de mídia, condição que avilta, inclusive, sua 

condição de mulher.  

Por fim, consigna-se que a defesa técnica constituída 

por Sheila Ale Ghazzaoui costuma se portar de forma sóbria, 

ética e profissional, em respeito aos princípios que regem 

o mister profissional do advogado, insculpidos no Código 



 

de Ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e 

Estatuto da Advocacia.  

Contudo, em decorrência dos fatos ocorridos nos 

últimos dias, objetivando o exercício do direito ao 

contraditório, ao qual a ora requerente faz jus, informamos 

que será dirigida aos veículos de imprensa e mídia digital, 

nota oficial que melhor esclarecerá os fatos e trará a 

verdade à tona. 

Ante o exposto, pugna-se a Vossa Excelência pela 

adoção das providências cabíveis em decorrência das 

condutas perpetradas pelo vereador Adnan El Sayd. 

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de 

estima e consideração à Vossa Excelência. 

Termos em que, pede deferimento. 

Foz do Iguaçu, 29 de junho de 2021 

 

João Leopoldo Siqueira 

Advogado 

OAB/PR 96.550 
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siqueira@pablofigueiredo.adv.br

Para: protocolo.camara@fozdoiguacu.pr.leg.br

Prezados, boa tarde!

Encaminho pedido de providências dirigido ao Excelentíssimo Presidente desta casa legislativa

Para a apuração da conduta do Vereador Adnan El Sayd

Agradeço desde já a atenção dispensada

Cordialmente













 Justiça concede medida
protetiva e Adnan  El Sayed não
pode se aproximar da jovem
insultada pelo vereador.
Ela diz que campanha de Adnan
foi financiada por grupos
terroristas.

VEREADOR É ACUSADO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

CONTRA JOVEM
REFUGIADA DE GUERRA
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PRETO NO   BRANCOPRETO NO   BRANCO LUTO
OFICIAL

Quando ultrapassa-
mos as mil mortes, o
prefeito Chico Brasilei-
ro publicou uma nota
com o seguinte teor:
"Lamentamos profunda-
mente essas perdas, es-
sas vidas de iguaçuenses
que poderiam ficar mais
tempo entre nós, se não
fosse esta doença cru-
el". É muita cara de pau.
Deveria lamentar o tra-
balho fraco da sua se-
cretária e esposa.

BOMBA,
BOMBA

O "affaire" entre
Sheila G. Akl e o verea-
dor Adan El Sayed terá
novos e emocionantes
capítulos. Ela o acuso
de violência doméstica
e ele diz que ela tem
uma ficha corrida na
polícia. Agora que a Jus-
tiça entrou na parada, o
caldo vai engrossar.

Os artigos assinados são de inteira  responsabilidade de
seus autores e não representam a opinião do jornal
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EM BUSCA DE CONHECIMENTOS

INJUSTA HOMENAGEM
O Conselho Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

(COMUS) aprovou uma moção de aplauso em respeito
aos "relevantes serviços" prestados pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, na condução da campanha de vacina-
ção contra a Covid-19. A homenagem será entregue no
dia 08 de julho, às 9 horas, no plenário da Conselho.

VISÃO CAOLHA
Os conselheiros que propuseram e votaram

a moção devem ser míopes, pois a homenagem
não é justa. Com mais de mil mortes e mais de
40 mil casos, eles deveriam fazer uma moção
de repúdio e não de aplauso. Que saudade do
tempo em que o COMUS era independente.

A "SOBERBA" DE ADNAN E ROSA
Sim. A soberba (para quem não sabe o que significa soberba é o orgulho, de se sentir

nobre de nascimento, de superioridade sobre as outras pessoas), resumindo o significado
do dito "orgulho" e ser superior aos demais que ali estão. Pois é. Eles se acham acima da
lei e da ordem, acima da constituição e se assim for preciso. A mulher do prefeito teria
dito que o vereador Adnan (xiita) seria o único vereador que presta na casa de leis? E
agora. Será que mordeu a língua? Afinal, Rosa tão defensora das mulheres vai ficar de que
lado? Da mulher ou do seu vereador preferido? Só lembrando que os xiitas começaram
como uma facção política: literalmente "Shiat Ali", ou partido de Ali. O Ali em questão
era genro do profeta Maomé, e os xiitas reivindicam o direito dele e o de seus descen-
dentes de liderar os muçulmanos. Mas Ali foi morto como resultado de intrigas. Resu-
mindo a tudo isso "A intriga mata". Durante a guerra civil no Líbano, os xiitas ganharam
destaque graças às atividades militares do Hezbollah.

Em consulta junto a um
Workshop denominado "Verea-
dores de Sucesso" voltado as câ-
maras municipais, nos depara-
mos que na primeira aula ocor-
rida no dia 23 de junho, que en-
sina o modo de agir um verea-
dor perante a sociedade e a casa
de leis, onde estavam presentes
vereadores das cidades de Mu-
zambinho/MG, Quissamã/RJ,
Ijuí/RG entre outros vereadores
espalhados pelo Brasil.

E, pasmem, encontramos um
participante de Foz do Iguaçu. E ele é nada mais
e nada menos que o Marcos Carvalho, que é ape-
nas 2º suplente de vereador.

Parabéns pela iniciativa para não cometer
os mesmos gafes que vem acontecendo na atu-
alidade.

Na política existe dois tipos de vere-
adores: uma onde a política pode ser o
ato nobre de prezar pelos interesses da
população, e outra quando o infame po-
lítico usa a arte de enganar a população
para atender os interesses próprios.
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Um boletim de ocorrência
na 6ª Subdivisão Policial re-
gistrado pela descendente de
libaneses Sheila G. Akl acu-
sando o vereador iguaçuense
Adnan El Sayed de violência
doméstica e familiar.

O caso foi parar no Jui-
zado de Violência Domésti-
ca e Familiar Contra a Mu-

Adnan El Sayed é acusado de violência
doméstica contra descendente de libaneses

Enrique Alliana / Jornalista
Foto: Enrique Alliana

lher e Vara de Crimes Con-
tra Crianças, Adolescentes
e Idosos da Comarca de
Foz do Iguaçu.

O juiz de direito Ariel
Nicolau Cesa Dias conce-
deu medida protetiva con-
tra a vítima no dia 23 de
junho do corrente e Adnan
está proibido de se aproxi-
mar de Sheila sob pena de
prisão e pagamento de mul-
ta de R$ 1.500,00 a cada

Juiz de Direito concedeu medida protetiva a jovem Sheila G. Akl eJuiz de Direito concedeu medida protetiva a jovem Sheila G. Akl eJuiz de Direito concedeu medida protetiva a jovem Sheila G. Akl eJuiz de Direito concedeu medida protetiva a jovem Sheila G. Akl eJuiz de Direito concedeu medida protetiva a jovem Sheila G. Akl e
esesesesestttttabeleceu multabeleceu multabeleceu multabeleceu multabeleceu multa de R$ 1a de R$ 1a de R$ 1a de R$ 1a de R$ 1 .500,00 se houv.500,00 se houv.500,00 se houv.500,00 se houv.500,00 se houver descumprimento da decisãoer descumprimento da decisãoer descumprimento da decisãoer descumprimento da decisãoer descumprimento da decisão

descumprimento.
"A vítima declarou peran-

te a autoridade policial que
possui vínculo familiar com o
representado (Adnan) e que
este a insultou há duas sema-
nas, sendo que esta encontra-
se em situação de risco", diz
o despacho do juiz.

O magistrado entendeu
que a versão apresentada
por Sheila perante a auto-
ridade policial "mostra-se

COVARDIA

suficiente para fins de apli-
cação das medidas proteti-
vas de urgência contidas na
Lei nº 11.340/06".

Tudo isso veio a tona após
publicações nas redes sociais
e pelo Site Iguassu News.

Entre quatro paredes
De acordo com os autos,

"no âmbito protetivo a dúvida
se resolve em favor da prote-
ção e é sabido que a violência
doméstica e familiar contra a
mulher costumeiramente
ocorre dentro do próprio lar,
a quatro paredes, na ausência
de testemunhas". A medida foi
baseada nos artigos 22 e 23
da Lei nº 11.340/06.

O despacho judicial deter-
mina: "proibição de (Adnan)
se aproximar da vítima, bem
como da residência onde ela
está morando, sendo que fixo

em 200 metros o limite máxi-
mo de aproximação".

O juiz também proíbe
Adnan El Sayed "de manter
contato com a vitima por
qualquer meio de comunica-
ção, carta, telefone, etc e
proibição de frequentar o
local de trabalho.

Multa
Com base no art.22, §4º,

da Lei nº 11.340/06 c/c arts.
497 e 537 do novo Código
de Processo Penal, o juiz fi-
xou "multa de R$ 1.500,00
para caso de descumprimen-
to da presente ordem, inci-
dente a cada episódio de
descumprimento, sem preju-
ízo da respectiva responsabi-
lidade penal, cabendo desde
já esclarecer que a execução
da referida multa é de com-
petência do juízo civil".

Pedido de força policial
A medida protetiva fixada pelo juiz de

direito tem prazo de seis meses. O magis-
trado ainda determina que "se necessário
deve ser executado com reforço policial,
para o resguardo da integridade da vitima,
devendo constar do mandado a advertên-
cia ao representado de que o descumpri-
mento da presente ordem caracteriza cri-

me punido com pena de detenção de 3 me-
ses a 2 anos".

O despacho diz ainda que a desobediên-
cia poderá resultar no decreto de prisão pre-
ventiva de Adnan El Sayed, além de multa.
Sheila Gazzaoui pode pedir o auxílio de for-
ça policial a qualquer momento se o verea-
dor descumpri a ordem.
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Em seu perfil no Facebook,
Sheila Ghazzaoui Akl diz que
é refugiada de guerra e que
retornou ao Brasil em um avião
da Força Aérea Brasileira. Ela
chegou a produzir um vídeo ca-
seiro com acusações gravíssi-
mas contra o vereador Adnan
El Sayed. Sheila diz que "pes-
soas ligadas ao terrorismo finan-
ciam a campanha de Adnan".

"Temos informes que têm
pessoas deles por aqui tam-
bém, tríplice fronteira, gru-
po do crime organizado no
Brasil. Eles são unidos. Po-
dem não ser muito organiza-
dos", escreve Sheila.

Vítima diz que grupos terroristas
financiaram campanha de Adnan
Mulher que denunciouMulher que denunciouMulher que denunciouMulher que denunciouMulher que denunciou
violência doméstica diz que aviolência doméstica diz que aviolência doméstica diz que aviolência doméstica diz que aviolência doméstica diz que a
campanha do vereador tevecampanha do vereador tevecampanha do vereador tevecampanha do vereador tevecampanha do vereador teve
apoio do Hesbollah e se colocaapoio do Hesbollah e se colocaapoio do Hesbollah e se colocaapoio do Hesbollah e se colocaapoio do Hesbollah e se coloca
a disposição da PF paraa disposição da PF paraa disposição da PF paraa disposição da PF paraa disposição da PF para
formalizar a denúnciaformalizar a denúnciaformalizar a denúnciaformalizar a denúnciaformalizar a denúncia

"Financiado pelo Hezbo-
llah, sim!!! E levarei verda-
des do tempo que esteve co-
migo. Infelizmente quem fez
vídeo foi alguém que não
soube diferenciar sunitas X
xiitas e colocou a foto de bin
Laden . A foto era para ser
do Hassan Nasrallah. Mas
cabe uma investigação da
P.F,   eu darei meu depoimen-
to", acrescenta Sheila.

Ela também cita o dire-
tor da Prefeitura Jihad Abu
Ali, como "coordenador e
maior doador de campanha,
genro de Sael Atari, consi-
derado o braço direito do
Hezbollah". Jihad é palesti-
no e pertence ao grupo do
secretário Nilton Bobato.

Um vídeo explosivo com acusações
gravíssimas contra o vereador

No vídeo gravado e nas
postagens na internet
Sheila Akl revela um per-
fil de Adnan el Sayed
nada condizente com o
cargo de vereador. Tribu-
na transcreve os trechos
principais:

 "Adnan prega valores,
a família, o casamento,
as causas sociais. Estas
maquiagens escondem a
verdade. Adnan engravi-

dou uma jovem brasilei-
ra e a abandonou pelo
simples fato de ser bra-
sileira. E para sua famí-
lia, todas as brasileiras
são putas".

--------
"Ele me trouxe trans-

tornos físicos e psicoló-
gicos. O que fez com ou-
tras fez a mim também.
Transtornos depressão e
lágrimas…Esse vídeo re-

presenta bem a mesma
situação que vivi".

--------
 "Quero ver quem ou o

que vai calar minha boca.
Digo e repito e falarei
muito mais coisas que
sei que as câmeras não
flagraram! Sou Gha-
zzaoui Akl, sou mulher
resistente. Canalha, de-
magogo como este terá o
seu julgo".

TERRORISMO

---------
 "Adnan sempre foi

bêbado e drogado nas ba-
ladas em Curitiba. O es-
timado Sheik Prof. Mi-
lany tentou fazer dele
gente. Só tentou, pois,
não conseguiu".

-------
"Enquanto aqui em Foz

o irmão do pai de Adnan
queimou todas as roupas
da esposa na rua. Seu

Sheila Ghazzaoui Akl diz que está à disposição da Policia Federal para esclarecer muito maisSheila Ghazzaoui Akl diz que está à disposição da Policia Federal para esclarecer muito maisSheila Ghazzaoui Akl diz que está à disposição da Policia Federal para esclarecer muito maisSheila Ghazzaoui Akl diz que está à disposição da Policia Federal para esclarecer muito maisSheila Ghazzaoui Akl diz que está à disposição da Policia Federal para esclarecer muito mais

Enrique Alliana / Jornalista
Foto: Reprodução

machismo tem herança
hereditária e seu mal pro-
ceder pela capa de reli-
gioso que tenta vestir
não lhe cai muito bem".

----------
"Al hamdulillah a Justi-

ça dos Homens e de Allah
se cumpram. Que o canalha
do Adnan entenda que mu-
lher deve ser respeitada! Ser
humano dessa estirpe não
pode nos representar".
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Adnan nega acusações e diz que
Sheila tem extensa ficha criminal

Enrique Alliana / Jornalista
Foto: Reprodução

VVVVVereador não se manifereador não se manifereador não se manifereador não se manifereador não se manifesesesesesttttta a respeitoa a respeitoa a respeitoa a respeitoa a respeito
do financiamento de sua campanhado financiamento de sua campanhado financiamento de sua campanhado financiamento de sua campanhado financiamento de sua campanha
por parpor parpor parpor parpor parte de grupos terrte de grupos terrte de grupos terrte de grupos terrte de grupos terrorisorisorisorisoristttttasasasasas

DEFESA

Cópia do boletim de ocorrência feito por Adnan na Polícia CivilCópia do boletim de ocorrência feito por Adnan na Polícia CivilCópia do boletim de ocorrência feito por Adnan na Polícia CivilCópia do boletim de ocorrência feito por Adnan na Polícia CivilCópia do boletim de ocorrência feito por Adnan na Polícia Civil

Logo após as denúncias da descen-
dente de libaneses Sheila G. Akl, o vere-
ador Adnan El Sayed divulgou uma nota
a imprensa apresentando sua versão so-
bre a denúncia de violência doméstica.

Sobre as denúncias do envolvimento
com grupos terroristas para financiar sua
campanha, Adnan não se pronunciou.

Tribuna Popular publica a seguir a
versão apresentada pelo vereador:

"Durante a campanha eleitoral para
vereador foi publicado, nas redes soci-
ais do Facebook, um perfil falso de nome
"Biatriz Mendes", usado para difamar e
caluniar Adnan El Sayed.

Por ação judicial foi retirada a res-
pectiva publicação. E, na Polícia Civil,
através da investigação cibernética, apu-
rou-se que a pessoa responsável pelas
publicações no perfil falso era SHEILA

GHAZZAOUI e sua mãe.
Sheila foi intimada judicialmente em

17.06.2021 e, na manhã do dia seguin-
te, começou a disparar Fake News, com
difamações e calunias contra o vereador
Adnan El Sayed, tendo, por isso sido
conduzida diante da autoridade policial
da Policia Civil.

 Já a partir daí fez Falsa Denunciação
de Crime na Delegacia da Mulher, obten-
do com mentiras, a  liminar da Medida Pro-
tetiva, que tramita em Segredo de Justiça e
que está sendo contestada na justiça.

O que pode ser adiantado, porque se
encontra também em segredo de justiça,
é que SHEILA GHAZZAOUI possui
extensa ficha criminal, não merecendo
qualquer crédito as publicações que faz
contra Adnan El Sayed.

Esclarece em tempo, que liminares em
Medida Protetiva são autorizadas auto-
maticamente, em defesa por qualquer
alegação da mulher, sem contraditório.

Adnan e Sheila nos bons tempos. Hoje ele não pode seAdnan e Sheila nos bons tempos. Hoje ele não pode seAdnan e Sheila nos bons tempos. Hoje ele não pode seAdnan e Sheila nos bons tempos. Hoje ele não pode seAdnan e Sheila nos bons tempos. Hoje ele não pode se
aproximar da bela descendente de libanesesaproximar da bela descendente de libanesesaproximar da bela descendente de libanesesaproximar da bela descendente de libanesesaproximar da bela descendente de libaneses



6 29 de junho a 5 de julho de 202129 de junho a 5 de julho de 202129 de junho a 5 de julho de 202129 de junho a 5 de julho de 202129 de junho a 5 de julho de 2021

POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA

Moradores reclamam do abandono
do bosque no Jardim Santa Rosa
PrefPrefPrefPrefPrefeitura não recolhe galhos e áreitura não recolhe galhos e áreitura não recolhe galhos e áreitura não recolhe galhos e áreitura não recolhe galhos e ár vvvvvores quebrados durante o vores quebrados durante o vores quebrados durante o vores quebrados durante o vores quebrados durante o vendaendaendaendaendavvvvval  de 2al  de 2al  de 2al  de 2al  de 21 de1 de1 de1 de1 de
maio;  entulhos provocam transtornos e moradores reclamam da lerdeza do prefeitomaio;  entulhos provocam transtornos e moradores reclamam da lerdeza do prefeitomaio;  entulhos provocam transtornos e moradores reclamam da lerdeza do prefeitomaio;  entulhos provocam transtornos e moradores reclamam da lerdeza do prefeitomaio;  entulhos provocam transtornos e moradores reclamam da lerdeza do prefeito

O temporal que se abateu
sobre a cidade em 21 de maio
provocou estragos em vários
pontos da cidade, destelhan-
do casas e derrubando mui-
tos galhos de árvores.

Os proprietários de imó-
veis tomaram providências,
consertaram suas casas e
retiraram os galhos e entu-
lhos provocados pelo forte
vendaval.

Mas a Prefeitura, apesar
de ter passado 40 dias, ainda
não fez a sua parte e a região
Norte, atingida pela tempes-
tade está como o diabo gos-
ta: cheia de entulhos.

Tribuna Popular recebeu
reclamações de diversos mo-
radores, como foi o caso do
Jardim Santa Rosa.  O bos-
que do bairro, localizado nas
proximidades da ACDD teve
parte de suas árvores atingi-
das e tudo continua abando-
nado.

Um morador mandou fo-
tos para a redação do Tribu-
na e diz ter feito várias liga-
ções para a Prefeitura, recla-
mando da situação, mas não
foi atendido.

"É um absurdo o que está
acontecendo nessa Prefeitu-
ra. A gente paga os impostos
em dia e a Prefeitura não faz
a parte dela. Pra cobrar eles
rápidos, mas para fazer o ser-
viço que precisa eles são pi-
ores que tartarugas", esbra-
vejou o morador.

Ele disse que a comunida-
de utilizava o bosque e que
agora encontra dificuldades.
"Como vamos levar as crian-
ças para brincar ali se está
tudo tomado pelos galhos? É
um risco que não podemos
correr. Será que temos de fa-

Da redação
Foto Divulgação

zer um mutirão para fazer o
dever que é da Prefeitura?",
indaga o morador.

Alguns moradores relaxa-
dos aproveitaram a omissão
da Prefeitura para jogar lixo
e entulhos no bosque, causan-
do ainda mais sujeira. "Eu
temo que alguém possa atear
fogo ali e provocar um gran-

ABANDONO

Moradores reclamaram da situação de abandono do bosque do Jardim Santa RosaMoradores reclamaram da situação de abandono do bosque do Jardim Santa RosaMoradores reclamaram da situação de abandono do bosque do Jardim Santa RosaMoradores reclamaram da situação de abandono do bosque do Jardim Santa RosaMoradores reclamaram da situação de abandono do bosque do Jardim Santa Rosa

de incêndio", acrescentou.
Outro morador afirmou

que a situação é bastante crí-
tica e que algum bandido
pode aproveitar os escom-
bros para se esconder e pra-
ticar assaltos.

Abandono total
A reportagem percorreu

outros bairros da região Nor-
te e encontrou vários proble-
mas ocasionados pela omis-
são da Prefeitura.

Além de galhos nas ruas
e terrenos baldios, encon-
tramos muita sujeira, pavi-
mentação irregular, falta de
calçadas, bocas de lobo
quebradas e muitos buracos

no asfalto.
Um morador apontou os

problemas e chegou a fazer
uma brincadeira: "nas históri-
as em quadrinha tinha o Chi-
co Bento, aqui em Foz do
Iguaçu nós temos o Chico
Lento", numa referência ao
personagem de Mauricio de
Souza.
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Ao se aproximar dos 60
anos, o prefeito Chico Brasi-
leiro teve um piripaque e foi
obrigado a buscar os servi-
ços de saúde do Hospital
Costa Cavalcanti.

O fato ocorreu na tarde de
sexta-feira (25), logo após
uma reunião com a secretária
de Saúde, Rosa Jerônymo,
que também é sua esposa. A
reunião foi tensa porque Chi-
co Brasileiro cobrou da se-
cretária maior dedicação na
secretaria.

Rosa Jerônymo é pessoa
de convivência difícil e não
teria aceitado as críticas do
marido prefeito, cobrando
maior independência e libe-
ração de recursos. O orça-
mento da Secretaria de Saú-
de passa dos R$ 300 milhões.

Depois Rosa foi nomeada
secretária da saúde, o casal
passou a discutir com maior
frequência em função da ine-
ficácia dos serviços de saúde,
com 95 mil pessoas na fila, à
espera de atendimento.

O péssimo serviço apre-
sentado é tão evidente que o
prefeito, em vez de procurar

Chico Brasileiro tem piripaque e faz
cateterismo no Hospital Costa Cavalcanti

Da redação
Foto: Divulgação

Um dia antes prefeito passou um pito nos secretários e teveUm dia antes prefeito passou um pito nos secretários e teveUm dia antes prefeito passou um pito nos secretários e teveUm dia antes prefeito passou um pito nos secretários e teveUm dia antes prefeito passou um pito nos secretários e teve
uma discussão com a secretaria da Saúde, que é sua esposauma discussão com a secretaria da Saúde, que é sua esposauma discussão com a secretaria da Saúde, que é sua esposauma discussão com a secretaria da Saúde, que é sua esposauma discussão com a secretaria da Saúde, que é sua esposa

Brasileiro pediu ao secretari-
ado municipal a priorização de
projetos em benefício da po-
pulação iguaçuense e mais efi-
ciência na administração dos
recursos das iniciativas, com o
objetivo de dar mais agilidade
a ações em prol do desenvol-
vimento de Foz do Iguaçu.

Visivelmente nervoso, o
prefeito determinou aos se-
cretários e diretores das au-
tarquias municipais que sejam
elencados os projetos priori-

tários e definidos pontos fo-
cais para acompanhar e dar
agilidade a cada uma destas
iniciativas.

Acostumado a passar a
mão na cabeça do secretari-
ado, desta vez Chico Brasi-
leiro usou de um tom mais rís-
pido e cobrou mais eficiência
da equipe. A própria Comu-
nicação Social emitiu um re-
lease sobre a reunião, quan-
do o prefeito pediu que "cada
secretaria tem que ter seus

atendimento no Hospital Mu-
nicipal, correu para o Hospi-
tal Costa Cavalcanti, manti-
do por Itaipu, onde os servi-
ços são de excelência.

Lá, ele foi atendido imedi-
atamente, sem necessidade de
esperar na fila, e submetido a
teste de ergometria e exame
de cintilografia. Os profissio-
nais constataram uma arritmia
cardíaca e submeteram o pre-
feito a um cateterismo.

Chico Brasileiro ficou in-
ternado por algumas horas e
depois foi liberado com a re-
comendação de permanecer
em repouso, sem fazer esfor-
ços físicos e evitar estresse.
Tarefa difícil com uma secre-
tária como essa.

A Comunicação Social da
Prefeitura tentou minimizar o
caso, emitindo nota pública
dizendo que ele foi "submeti-
do a exames de rotina" e que
passa bem.

Pito nos secretários
Na quinta-feira, um dia

antes de passar mal, Chico
Brasileiro teve uma reunião
traumática com o secretaria-
do no Centro Ambiental do
Bosque Guarani.

Na oportunidade, Chico

MAL SÚBITO

Prefeito é sedentário e está acima do peso

projetos prioritários e metas
a serem alcançadas, com da-
tas e encaminhamentos".

Chico deixou a reunião de
braços dados com a secretá-
ria e no dia seguinte ocorreu
a fatídica reunião. Foi demais
para o coração do prefeito.
A equipe do Tribuna Popular
torce para seu pronto resta-
belecimento.

Enquanto isso, o vice-pre-
feito, Francisco Sampaio, es-
frega as mãos.

Chico Brasileiro anda meio abatido nos últimos temposChico Brasileiro anda meio abatido nos últimos temposChico Brasileiro anda meio abatido nos últimos temposChico Brasileiro anda meio abatido nos últimos temposChico Brasileiro anda meio abatido nos últimos tempos

tarismo e na exagerada protube-
rância abdominal do alcaide.

"A gordura visceral, que fica
na parte mais profunda do ab-
dômen, pode acarretar vários
danos à sua saúde. As células
adiposas - principalmente as que
se localizam no abdômen - po-
dem aumentar o risco de desen-
volver doenças cardiovascula-
res, diabetes, câncer colorretal,
pressão alta, apnéia do sono e

Chico Brasileiro nunca foi
adepto dos exercícios físicos e
isso pode ter contribuído para
seus problemas no coração. O
boletim médico foi mantido em
sigilo de forma que não pode-
mos informar a situação real de
saúde do prefeito.

Brasileiro tem 57 anos e en-
gordou muito nos últimos meses.
Um médico confidenciou ao Tri-
buna que o perigo está no seden-

redução da testosterona", disse
o médico. O profissional pediu
anonimato porque presta servi-
ços à Prefeitura e teme perse-
guição.

Vaidoso como sempre foi,
Chico Brasileiro tenta esconder a
protuberância abolindo cintos e
usando camisa por cima da cal-
ça. A velhice facial ele disfarça
penteando o cabelo por cima da
testa para esconder a careca.
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Base do prefeito tenta passar a perna na
Comissão de Transportes da Câmara

Enrique Alliana / Jornalista
Foto: Reprodução

Os líderes Kalito e Adnan e o vereador Cabo Cassol atropelaram o regimentoOs líderes Kalito e Adnan e o vereador Cabo Cassol atropelaram o regimentoOs líderes Kalito e Adnan e o vereador Cabo Cassol atropelaram o regimentoOs líderes Kalito e Adnan e o vereador Cabo Cassol atropelaram o regimentoOs líderes Kalito e Adnan e o vereador Cabo Cassol atropelaram o regimento
da Câmara e prda Câmara e prda Câmara e prda Câmara e prda Câmara e promoomoomoomoomovvvvveram reunião com diteram reunião com diteram reunião com diteram reunião com diteram reunião com ditador do transporador do transporador do transporador do transporador do transporte públicote públicote públicote públicote público

Alguns integrantes da base
do prefeito Chico Brasileiro
na Câmara  são rápidos no
gatilho e conseguem dar nó até
em raio laser. Isso tem sido
demonstrado em cada ação
desse grupelho, que a todo
custo tentam aparecer na mí-
dia com pautas apresentadas
por outros parlamentares.

Este é o caso dos verea-
dores Kalito Stoeckel (líder
do prefeito), Adnan El Sayed
(líder do PSD) e do Cabo
Cassol (PODEMOS) que,
nesse caso específico, apro-
veitou a carona para bancar
o aprendiz de feiticeiro.

Em 14 de junho esses três
vereadores protocolaram o
requerimento número 256/
2021, pedindo a criação de
uma Comissão Especial para
discutir a mobilidade urbana
de Foz do Iguaçu.

Para justificar o requeri-
mento "mandrake", os três
vereadores argumentaram

da, é necessário que uma das
em funcionamento conclua os
trabalhos. O prazo é de 180
dias para encerrar os trabalho,
ou seja, os três vereadores
realizaram um ato, inclusive
com declaração do líder do
prefeito, que tal encontro com
Dilto Vitorassi era uma ativi-
dade da comissão inexistente.

O artigo 71 do Regimen-
to Interno da Câmara é cla-
ro e reza: "A designação dos
membros das Comissões
será efetuada no ato da sua
efetiva instalação, que obe-
decerá a ordem cronológi-
ca da aprovação do reque-
rimento que deu motivo à
sua criação, observado o li-
mite estabelecido no § 4º do
artigo anterior".

Requerimento pedindo a comissão especial paraRequerimento pedindo a comissão especial paraRequerimento pedindo a comissão especial paraRequerimento pedindo a comissão especial paraRequerimento pedindo a comissão especial para
atraatraatraatraatravvvvvessar os trabalhos da Comissão de Tessar os trabalhos da Comissão de Tessar os trabalhos da Comissão de Tessar os trabalhos da Comissão de Tessar os trabalhos da Comissão de Transporransporransporransporransporttttteseseseses

Reunião dos vereadores "leais" ao prefeito com oReunião dos vereadores "leais" ao prefeito com oReunião dos vereadores "leais" ao prefeito com oReunião dos vereadores "leais" ao prefeito com oReunião dos vereadores "leais" ao prefeito com o
sindicalista Diltto Vitorassi que acusou Chico desindicalista Diltto Vitorassi que acusou Chico desindicalista Diltto Vitorassi que acusou Chico desindicalista Diltto Vitorassi que acusou Chico desindicalista Diltto Vitorassi que acusou Chico de
fazer corpo mole com o transporte coletivofazer corpo mole com o transporte coletivofazer corpo mole com o transporte coletivofazer corpo mole com o transporte coletivofazer corpo mole com o transporte coletivo

Em desespero para aparecerem, vereadores
se reúnem com arquirrival do prefeito

Mesmo sem estar forma-
da legalmente, os três mem-
bros da dita "Comissão Es-
pecial" já promoveram reu-
nião com o presidente do
Sindicato dos Rodoviários,
Dilto Vitorassi, adversário
político do prefeito Chico
Brasileiro.

Vitorassi não se bica com
integrantes da verdadeira
Comissão de Transportes e,
inclusive, recusou um convi-

te para prestar esclareci-
mentos sobre a situação dos
trabalhadores e de qual lado
verdadeiramente está o sin-
dicato: dos barões do Con-
sórcio Sorriso ou do povo.

Vitorassi, que já tentou
fazer com que o prefeito a
pagasse com dinheiro pú-
blico os salários atrasados
dos funcionários, que é
obrigação das empresas,
recebeu os "meninos do

prefeito", Kalito e Adnan
com salgadinhos, sucos e
muitos elogios.

O Tribuna Popular teve
acesso ao vídeo da reunião
e percebeu que os dois líde-
res do prefeito não mediram
esforços para bajular o sin-
dicalista. Fica a pergunta: O
que pretendem os três vere-
adores com essa estratégia
"fura zoio"? Abre o olho pre-
feito Chico Brasileiro!

que "a mobilidade urbana é
requisito essencial para a so-
ciedade se locomover entre
os espaços para atender suas
necessidades, seja de ônibus,
carros, motos, bicicletas, ska-
te e cadeira de rodas".

O argumento é válido, mas
o requerimento tinha a clara
intenção de usurpar os traba-
lhos da Comissão de Trans-
portes que está desenvolven-
do uma severa fiscalização,
notadamente na questão do
transporte coletivo.

Rasteira
É importante ressaltar que

existem cinco comissões em
atividade no Legislativo, e de
acordo com o regimento, para
uma nova comissão ser cria-
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Vereadores buscam informações para
novo modelo de transporte em Foz
Com informações da Assessoria
Foto: Divulgação

Ney Patrício (PSD) e Edivaldo Alcântara (PTB) visitaram cidades, onde o sistema éNey Patrício (PSD) e Edivaldo Alcântara (PTB) visitaram cidades, onde o sistema éNey Patrício (PSD) e Edivaldo Alcântara (PTB) visitaram cidades, onde o sistema éNey Patrício (PSD) e Edivaldo Alcântara (PTB) visitaram cidades, onde o sistema éNey Patrício (PSD) e Edivaldo Alcântara (PTB) visitaram cidades, onde o sistema é
operado com seriedade, transparência e altos índices de aprovação pelos usuáriosoperado com seriedade, transparência e altos índices de aprovação pelos usuáriosoperado com seriedade, transparência e altos índices de aprovação pelos usuáriosoperado com seriedade, transparência e altos índices de aprovação pelos usuáriosoperado com seriedade, transparência e altos índices de aprovação pelos usuários

O presidente da Câmara
Municipal, Ney Patrício e o
relator da Comissão de Trans-
porte, vereador Edivaldo Al-
cântara cumpriram agenda ofi-
cial nos últimos dois dias, na
Região Metropolitana de Cu-
ritiba.

Na pauta visitas em Fazen-
da Rio Grande e Araucária
para trazer informações sobre
o sistema de transporte, com
altos índices de aprovação,
nas duas cidades.

Os dados coletados pelos
vereadores serão utilizadas em
relatório da Comissão Espe-
cial de Transporte, composta
ainda pelos vereadores Jairo
Cardoso (DEM) e Anice Ga-
zzaoui (PL), e entregue ao pre-
feito Chico Brasileiro para es-
tudo de um novo modelo de
concessão em Foz.

Os vereadores conhece-
ram a empresa Leblon, uma
das mais renomadas no setor.

A operadora do transporte em
Fazenda Rio Grande e região
metropolitana possui excelên-
cia no serviço.

"Temos exemplo de um
serviço prestado com exce-
lência pela Leblon. A empresa
já obteve certificação ISO
9001 e nesta pandemia, inclu-
sive está higienizando os ôni-

QUINTA COLUNA

Relator da Comissão do Transporte  aponta
"serviço precário" do Consórcio Sorriso

A comissão de Transpor-
tes, criada para encontrar uma
solução para o grave proble-
ma do transporte coletivo,
está elaborando um relatório
especial em que condena o
Consórcio Sorriso e acionou
o Ministério Público do Tra-
balho contra o Sindicato dos
Rodoviários.

"É notório que o transporte
coletivo tem realizado um ser-
viço precário no município de
Foz do Iguaçu/PR desde a com-
posição do Consórcio Sorriso.
Após a saúde o transporte co-
letivo é o serviço público mais

criticado no município", diz um
trecho do relatório.

"Ocorre que, devido a al-
gumas cláusulas no contrato
vencido pelo Consórcio Sor-
riso o contrato de licitação tor-
nou-se desvantajoso para o
município, bem como para a
população que vem receben-
do um serviço precário e pa-
gando caro por isso.", acres-
centa.

Sobre a greve dos moto-
ristas e cobradores, a comis-
são decidiu por uma denúncia
ao Ministério Público do Tra-
balho alegando que o movi-

mento "não busca qualquer
direito trabalhista, mas sim in-
teresses obscuros".

O relatório provocou a ira
do presidente dos Rodoviári-
os porque as multas foram pe-
sadas. Pouco tempo depois, os
"lideres" do prefeito formam
uma "comissão especial" e pro-
moveram uma reunião pra lá de
amistosa com Vitorassi.

Aos poucos, vai se desven-
dando o real interesse da tal
"comissão especial" (que se
diga nem formada oficialmen-
te está) e que não tem nada a
ver com mobilidade urbana.

Ney Patrício, Edvaldo Alcântara e o diretor da empresa LeblonNey Patrício, Edvaldo Alcântara e o diretor da empresa LeblonNey Patrício, Edvaldo Alcântara e o diretor da empresa LeblonNey Patrício, Edvaldo Alcântara e o diretor da empresa LeblonNey Patrício, Edvaldo Alcântara e o diretor da empresa Leblon

bus, demonstrando preocupa-
ção com usuários e funcioná-
rios. Uma realidade que mos-
tra que é possível com uma
gestão séria atender bem a
população, o que não aconte-
ce em Foz", afirmou Ney Pa-
trício.

O vereador Edivaldo Al-
cântara destacou que o siste-

ma de transporte de Fazenda
Rio Grande, administrado pela
Leblon, preza pela transparên-
cia e empatia pelos trabalha-
dores.

"A empresa não esconde
números, pelo contrário, utili-
za os dados financeiros do sis-
tema de transporte público
como marketing da boa ges-

tão. Os funcionários recebem
os salários em dia e possui
acompanhamento no desem-
penho das atividades", disse
Alcântara.

Referência no país
Os vereadores também es-

tiveram em reunião com o su-
perintende em Transporte Co-
letivo de Araucária, Wilmer
Jacó da Silva. A cidade ganhou
destaque nacional por ter uma
tarifa de R$ 2,10.

O custo da operação é
composto pela arrecadação da
tarifa e subsídio através do
Município. Com ônibus em
boas condições, Wi-Fi para
passageiros e rotas inteligen-
tes, que atendem a demanda
da comunidade, "houve um
aumento de 33 mil para 52 mil
passageiros por mês, o que
mostra a satisfação dos usuá-
rios, pois na maioria do país
houve queda no número de
pessoas que utilizam o trans-
porte público nesta pandemia",
acrescentou Silva.

O transporte coletivo continua péssimo,O transporte coletivo continua péssimo,O transporte coletivo continua péssimo,O transporte coletivo continua péssimo,O transporte coletivo continua péssimo,
apesar das "comissões"apesar das "comissões"apesar das "comissões"apesar das "comissões"apesar das "comissões"
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A Comunicação Social da
Prefeitura distribuiu release à
imprensa divulgando o sorteio
de 145 apartamentos para ca-
dastro de reserva do Residen-
cial Boicy 2 e destacou a pre-
sença do vice-prefeito Fran-
cisco Sampaio.

O residencial Boicy é um
conjunto de prédios para fa-
mílias de baixa renda, locali-
zado na Gleba Guarani, pró-
ximo de onde Judas perdeu as
botas.

Francisco Sampaio estava
feliz ao participar da festança
e acabou ferindo a legislação
vigente. A Lei Complementar
14 reza que é proibido "valer-
se do cargo com fim ostensi-
vo ou velado para obter pro-
veito de natureza política ou
partidária para si ou terceiros".

Sampaio pretende ser can-
didato a deputado estadual e
estava todo sorridente na so-
lenidade, distribuindo sorrisos
e abraços, bem ao
contrário do seu
perfil sisudo e de
poucas palavras.

O vice-prefeito
foi um bom delega-
do no tempo em
que estava na Polí-
cia Civil. Ele tam-
bém é advogado e
não poderia alegar
ignorância da legis-
lação.

A seleção das fa-
mílias cadastradas
foi transmitida pelo facebook
da Prefeitura de Foz do Igua-
çu e acompanhada por cerca
de 2 mil pessoas, informou
Comunicação Social.

De acordo com o release,

Vice-prefeito burla legislação durante
sorteio de casas no Residencial Boicy

o vice-prefeito, delegado
Francisco Sampaio, reafirmou
o compromisso do governo em
ampliar os programas habita-
cionais do município. "É uma
grande alegria participar deste
ato representando o prefeito

Chico Brasileiro. Fomentar os
programas de habitação popu-
lar é uma obrigação do gestor
público e vamos continuar me-
lhorando e ampliando a oferta
de moradias, fomentando tam-

Diretora do FDiretora do FDiretora do FDiretora do FDiretora do Fozhabitozhabitozhabitozhabitozhabita disse que a classifa disse que a classifa disse que a classifa disse que a classifa disse que a classificação no cadasicação no cadasicação no cadasicação no cadasicação no cadastrtrtrtrtro resero resero resero resero reservvvvva nãoa nãoa nãoa nãoa não
garante a contemplação com uma unidade habitgarante a contemplação com uma unidade habitgarante a contemplação com uma unidade habitgarante a contemplação com uma unidade habitgarante a contemplação com uma unidade habitacional; poracional; poracional; poracional; poracional; portttttanto, fanto, fanto, fanto, fanto, foioioioioi
um sorum sorum sorum sorum sorteio deixteio deixteio deixteio deixteio deixar o poar o poar o poar o poar o povvvvvo na esperança de um dia que nunca vo na esperança de um dia que nunca vo na esperança de um dia que nunca vo na esperança de um dia que nunca vo na esperança de um dia que nunca vai chegarai chegarai chegarai chegarai chegar
Da redação
Foto: Reprodução

Francisco Sampaio (ao centro) estava feliz em participar do sorteio, embora não tenha cargo nenhum no FozhabitaFrancisco Sampaio (ao centro) estava feliz em participar do sorteio, embora não tenha cargo nenhum no FozhabitaFrancisco Sampaio (ao centro) estava feliz em participar do sorteio, embora não tenha cargo nenhum no FozhabitaFrancisco Sampaio (ao centro) estava feliz em participar do sorteio, embora não tenha cargo nenhum no FozhabitaFrancisco Sampaio (ao centro) estava feliz em participar do sorteio, embora não tenha cargo nenhum no Fozhabita

bém a economia local", disse.
A relação das famílias ha-

bilitadas a participar do sor-
teio foi publicada na segunda-
feira (21) no Diário Oficial do
Município.

Segundo a Prefeitura, o

sorteio "seguiu critérios de pri-
oridade, como grupo de pes-
soas idosas, pessoas com de-
ficiência, doentes crônicos, fa-
mília monoparentais, famílias
onde a mulher é a responsável

pelo lar, famílias com mulhe-
res que possuem medidas pro-
tetivas e famílias que vivem em
áreas de risco. A renda famili-
ar máxima é de R$ 1,8 mil".

Pra inglês ver
A solenidade da entre-

ga nada mais foi do que
um dos tantos atos de po-
liticagem barata desta
gestão, tanto é que o
prefeito não compareceu
e mandou o vice como
bucha de canhão. Toli-
nho como é, Sampaio
compareceu, achando
que estava fazendo uma
grande coisa.

Mas o sorteio dos ca-
dastros é conversa pra
inglês ver. Lembra aque-

la fábula do burro que tem
uma cenoura na sua frente e
segue mansamente, sem
questionar, sem brigar, espe-
rando que um dia a cenoura
para em sua boca. Maldosa-

O vice-prefeito foi um bom
delegado no tempo em que estava

na Polícia Civil. Ele também é
advogado e não poderia alegar

ignorância da legislação.

mente, os governantes colo-
cam a cenoura na nossa fren-
te e o povo ignorante segue
de mansinho.

Na oportunidade, a pró-
pria diretora superintenden-
te do Fozhabita, Silvia
Pallandi, disse que a classifi-
cação no cadastro reserva
não garante a contemplação
com uma unidade habitacio-
nal. "A lista de espera fica
condicionada a desistências
e desclassificações de famí-
lias anteriormente sorteadas
e que não apresentaram a
documentação necessária".
Trocando em miúdos: só pos-
tergaram o sonho da casa
própria de centenas de pes-
soas, em mais uma atitude
sacana do Chico Malvadeza.

O Fozhabita explica que
o cadastro de reserva tem
validade de dez anos, ou
seja, havendo uma desistên-
cia neste período, a família
sorteada poderá ser chamada.
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Para ajudar a reduzir os
altos índices de desemprego
decorrentes da pandemia da
Covid-19, o deputado esta-
dual Soldado Fruet (PROS)
vem intermediando parcerias
voltadas à qualificação pro-
fissional gratuita da população
da Região Oeste. "Apesar da
crise, existem oportunidades
no mercado de trabalho, mas
a falta de mão de obra quali-
ficada impede o preenchi-
mento de muitas vagas no
mercado de trabalho, por isso
estou buscando alternativas
para suprir essa lacuna e ga-
rantir emprego e renda nesse
momento difícil que enfrenta-
mos por conta da pandemia",
explicou o parlamentar.

Na noite de sexta-feira
(28), o Soldado Fruet parti-
cipou da formatura de 69 alu-
nos dos cursos da Federação
das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep) que ele ajudou
a viabilizar para Céu Azul.
"Há cerca de 120 dias fui pro-
curado por uma empresa de
confecção que queria abrir
uma frente de trabalho em
Céu Azul, mas não tinha mão

Soldado Fruet trabalha para ampliar
qualificação profissional gratuita
Da assessoria
Foto: Divulgação

A arA arA arA arA articulação do deputticulação do deputticulação do deputticulação do deputticulação do deputado garantiu um curado garantiu um curado garantiu um curado garantiu um curado garantiu um curso de Aso de Aso de Aso de Aso de Auxiliar de Confuxiliar de Confuxiliar de Confuxiliar de Confuxiliar de Confecção,ecção,ecção,ecção,ecção,
sem custos ao município, cujas aulas terminarão no início de julhosem custos ao município, cujas aulas terminarão no início de julhosem custos ao município, cujas aulas terminarão no início de julhosem custos ao município, cujas aulas terminarão no início de julhosem custos ao município, cujas aulas terminarão no início de julho

ta-feira (25), em videoconfe-
rência, o deputado agradeceu
o presidente da Fiep, Carlos
Valter Martins Pedro, pela
parceria. "Fico muito agrade-
cido pela Fiep ter dado opor-
tunidade a pessoas para quem
ninguém olhou", ressaltou.
"Temos tantos desemprega-
dos que não têm qualificação,
precisamos atacar isso e a
ação social do deputado é
muito importante, pode con-
tar conosco nessa parceria",
afirmou o presidente da Fiep.

de obra qualificada. Bati na
porta da Fiep, que pronta-
mente me atendeu, e falei com
o prefeito, que topou de ime-
diato", relatou.

A articulação do deputa-
do garantiu um curso de Au-
xiliar de Confecção, sem cus-
tos ao município, cujas aulas
terminarão no início de julho.
O prefeito Laurindo Sperot-
to (PP) se interessou pela
ideia e investiu cerca de R$
80 mil para ofertar mais três
cursos da Fiep aos morado-
res: Elaboração de Salgados,
Panificação Básica e Aperfei-
çoamento em Processos de
Soldagem. "Esses cursos já
abriram portas no mercado
de trabalho para vários for-
mandos", comentou o prefei-
to, ao agradecer o apoio do
Soldado Fruet para trazer os
cursos ao município.

"É uma parceria que deu
certo", definiu o Soldado Fru-
et. Dirigindo-se aos forman-
dos de Céu Azul, destacou:
"mais que um diploma, vocês
estão levando dignidade, pois
quando fizerem um currículo,
vão colocar que são qualifi-
cados, o que vai fazer muita
diferença quando procurarem
trabalho". Na manhã de sex-

Soldado Fruet participou da formatura de 69 alunos dos cursos da Federação dasSoldado Fruet participou da formatura de 69 alunos dos cursos da Federação dasSoldado Fruet participou da formatura de 69 alunos dos cursos da Federação dasSoldado Fruet participou da formatura de 69 alunos dos cursos da Federação dasSoldado Fruet participou da formatura de 69 alunos dos cursos da Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) que ele ajudou a viabilizar para Céu AzulIndústrias do Estado do Paraná (Fiep) que ele ajudou a viabilizar para Céu AzulIndústrias do Estado do Paraná (Fiep) que ele ajudou a viabilizar para Céu AzulIndústrias do Estado do Paraná (Fiep) que ele ajudou a viabilizar para Céu AzulIndústrias do Estado do Paraná (Fiep) que ele ajudou a viabilizar para Céu Azul
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Da assessoria
Foto: Divulgação

A história desse importante local da cidade está sendo resgatada graças a uma parceria da Unila e GresfiA história desse importante local da cidade está sendo resgatada graças a uma parceria da Unila e GresfiA história desse importante local da cidade está sendo resgatada graças a uma parceria da Unila e GresfiA história desse importante local da cidade está sendo resgatada graças a uma parceria da Unila e GresfiA história desse importante local da cidade está sendo resgatada graças a uma parceria da Unila e Gresfi

O primeiro aeroporto de
Foz do Iguaçu completa 80
anos em 2021. Inaugurado
em 1941, hoje o prédio abri-
ga o Grêmio Esportivo e So-
cial de Foz do Iguaçu (Gres-
fi), clube fundado no final da
década de 60, por sargentos
e suboficiais das Forças Ar-
madas.

 A história desse importan-
te local da cidade está sendo
resgatada a partir de um pe-
dido de tombamento do pré-
dio, feito em 2019, e de um
projeto de extensão conduzi-
do em parceria pela UNILA
e pelo Gresfi.

Um dos resultados da par-
ceria é a criação de um Es-
paço de Memória que vai reu-
nir fotos e objetos para con-
tar a história do aeroporto e
do grêmio. "Vamos trabalhar
com essas duas linhas narra-
tivas: a história da aviação e
a história do clube. A gente
não pode falar do aeroporto
e ocultar a história da comu-
nidade. Não dá pra separar
essas histórias", enfatiza Pe-
dro Louvain, servidor da
UNILA e coordenador do
projeto de extensão "Espaço
de Memória do Gresfi".

O primeiro aeroporto tem

80 anos, o Gresfi já chega a
50. Foi em 1972 que o clube
assumiu as instalações, logo
após a transferência das ati-
vidades da aviação para o atu-
al aeroporto.

Pedro Louvain salienta que
resgatar a história do aeropor-
to é também resgatar a história
do clube, que é parte impor-
tante da cidade e para a comu-
nidade de Foz do Iguaçu.

Grande parte da popula-
ção conhece o salão do clu-
be, no prédio onde funcio-
nava o terminal de passagei-
ros, e onde já foram reali-
zados bailes, formaturas, ca-
samentos.

Espaço contará a
história da cidade

Primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu
e Gresfi ganham Espaço de Memória

estão sendo doados pela co-
munidade.

Além de mais de 20 álbuns
de fotos, vão compor o ma-
terial a ser exposto um pluvi-
ômetro, barômetro, máquinas
de datilografia, telefones, lis-
tas de passageiros, moedas -
especialmente, um marco ale-
mão de 1972, quando a Ale-
manha ainda era dividida.
Tudo guardado na torre de
controle.

Também foram encontra-
dos documentos que Louvain
classifica como "tesouros": 21
plantas arquitetônicas origi-
nais do primeiro aeroporto,
desenhado pelo arquiteto

"O prédio tem vida, e o
Espaço de Memória será
mais uma das esferas do clu-
be, juntamente com as esfe-
ras social, recreativa, espor-
tiva e cultural."

Apesar de o prédio prin-
cipal ser bastante conhecido
da população, a torre de con-
trole ficou esquecida, virou
depósito e passou os últimos
anos interditada. É na torre
que o Espaço de Memória fi-
cará abrigado.

Boa parte dos objetos que
irão compor a exposição foi
encontrada ali. As coleções
estão sendo organizadas e
ampliadas com objetos que

O Espaço de Memória será di-
vidido entre dois andares, com
sete módulos expográficos, con-
tando a história da cidade desde
os seus primórdios, até chegar ao
ano de 1935, quando é inaugura-
do o campo de aviação, embrião
do Aeroporto do Parque Nacio-
nal do Iguaçu, de 1941 a 1972, e,

a partir daí, a história do Gresfi.
 "Qualquer cidade brasileira

com 100 anos tem um prédio his-
tórico, uma igreja, prefeitura.
Agora, um aeroporto, da década
de 40, no meio da cidade, nesse
estado de conservação? É im-
possível. É um milagre", destaca
Louvain. A história de Foz do Iguaçu também será contada por meio de imagensA história de Foz do Iguaçu também será contada por meio de imagensA história de Foz do Iguaçu também será contada por meio de imagensA história de Foz do Iguaçu também será contada por meio de imagensA história de Foz do Iguaçu também será contada por meio de imagens

O prédio histórico do antigo aeroporto vai abrigar um espaço de memóriaO prédio histórico do antigo aeroporto vai abrigar um espaço de memóriaO prédio histórico do antigo aeroporto vai abrigar um espaço de memóriaO prédio histórico do antigo aeroporto vai abrigar um espaço de memóriaO prédio histórico do antigo aeroporto vai abrigar um espaço de memória

E a Fundação
Cultural?

A equipe do Tribuna
Popular parabeniza a equi-
pe da Unila e do Gresfi por
esse trabalho de resgate da
memória da nossa cidade.
Essa tarefa deveria ter a
vanguarda da Fundação
Cultural, mas a atual dire-
toria só pensa em Fartal e
Carnaval. E como essas
festas foram suspensas, a
Fundação fica sem nenhu-
ma serventia.

Com um orçamento de
R$ 9.774.469,00 no ano
de 2020 a Fundação Cul-
tural poderia desenvolver
muitas atividades em be-
nefício da população, mas
seus dirigentes preferem
gastar dinheiro em shows
e festas, ao velho estilo dos
imperadores romanos:
"pão e circo". (da redação)

Ângelo Murgel, que também
é o responsável pela arquite-
tura do Parque Nacional do
Iguaçu, e fichas de desembar-
que da Pan Air do Brasil, pri-
meira empresa de aviação a
operar em Foz do Iguaçu.
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Obras da Ponte da Integração mantêm
cronograma e alcançam 63% de execução

Da Redação com Assessoria
Foto: Divulgação

Já foram investidos no empreendimento R$ 148 milhões, do totalJá foram investidos no empreendimento R$ 148 milhões, do totalJá foram investidos no empreendimento R$ 148 milhões, do totalJá foram investidos no empreendimento R$ 148 milhões, do totalJá foram investidos no empreendimento R$ 148 milhões, do total
de R$ 323 milhões, recursos da margem brasileira de Itaipude R$ 323 milhões, recursos da margem brasileira de Itaipude R$ 323 milhões, recursos da margem brasileira de Itaipude R$ 323 milhões, recursos da margem brasileira de Itaipude R$ 323 milhões, recursos da margem brasileira de Itaipu

As obras da Ponte da In-
tegração Brasil-Paraguai,
que vai conectar Foz do
Iguaçu a Presidente Fran-
co, alcançaram 63% de
execução neste mês de ju-
nho, conforme o último bo-
letim técnico divulgado
pelo Departamento de Es-
tradas e Rodagens do Para-
ná (DER-PR).

Os investimentos na cons-
trução já são de R$ 148 mi-
lhões, do total previsto de R$
323 milhões. A nova ponte
internacional sobre o Rio
Paraná é uma obra do go-
verno federal, com gestão do
governo do Estado (por
meio do DER-PR) e recur-
sos da margem brasileira de
Itaipu Binacional.

De acordo com o boletim,
o consórcio responsável pe-
las obras concluiu em junho,
no lado brasileiro, a segunda
etapa da caixa de equilíbrio
e parte da estrutura de en-
contro entre a futura ponte e
a rodovia de acesso. Ainda
neste mês, o mastro princi-
pal deve alcançar 88,5 me-

tros de altura, do tabuleiro
até o topo, o equivalente a
um prédio de quase 30 an-
dares.

No vão central, começa-
ram a ser instaladas as pri-
meiras lajes pré-moldadas,
feitas em concreto armado,
que vão compor a futura pista
de rolamento. Também fo-
ram soldadas as estruturas de
ancoragem e os tubos da uni-
dade metálica da ponte.

As obras estão dentro do
cronograma e a expectativa
é que a nova ponte interna-
cional esteja concluída em
meados do ano que vem, jun-
tamente com a Perimetral
Leste. "São obras fundamen-
tais e que terão impacto po-
sitivo para o desenvolvimen-
to de Foz do Iguaçu, do Pa-
raná e do Brasil, atendendo
as diretrizes do governo fe-
deral", afirmou o diretor-ge-
ral de Itaipu, general João
Francisco Ferreira.

Lado paraguaio
No lado paraguaio, foi

concluída a primeira fase de
execução do mastro princi-
pal, que alcançará no final
deste mês 64,5 metros de

altura, aproximadamente. O
boletim também informa que
foi dada continuidade às ati-
vidades da segunda etapa da
caixa de equilíbrio interna e
a preparação do acesso que
interligará o nível do terreno
ao tabuleiro da ponte.

Perimetral Leste
As obras da Perimetral

Leste, que ligará a futura
ponte à BR-277, também

avançaram, checando a
2,7% de execução em junho,
com investimento aproxima-
do de R$ 2,77 milhões. O
custo total desta obra será
de R$ 140 milhões, incluin-
do uma rodovia de 15 quilô-
metros de extensão, dois vi-
adutos (um deles de interse-
ção com a BR-469), uma
rotatória alongada, duas tra-
vessias e duas aduanas. Os
investimentos também são da
margem brasileira de Itaipu.

O lado paraguaio da pon-
te também vai ganhar uma
infraestrutura viária de aces-
so. A perimetral na margem
paraguaia vai ter 35 quilôme-
tros de extensão, com um vi-
aduto, duas pontes, um tre-
vo, um centro integrado de
cargas e uma área de con-
trole primário.

Como será a
nova ponte

A Ponte da Integração
terá 760 metros de compri-
mento e vão-livre de 470
metros. Serão duas pistas
simples com 3,6 metros de
largura, acostamento de 3

metros e calçada de 1,70
metro nas laterais. A estrutu-
ra será maior que a Ponte
Internacional da Amizade,
hoje única ligação do Brasil
com o Paraguai sobre o Rio
Paraná, e está localizada
próxima à confluência com o
Rio Iguaçu, no Marco das
Três Fronteiras.

A nova ponte e a perime-
tral permitirão que veículos
pesados provenientes do
Paraguai e da Argentina dei-
xem de transitar pelo centro
de Foz do Iguaçu. A Ponte
da Amizade ficará restrita a
veículos de passeio, ônibus e
vans de turismo, além de ve-
ículos de entrega rápida.

A Ponte da Integração
permitirá também a passa-
gem de veículos leves e de
turistas. Com isso, haverá
maior presença de brasilei-
ros em Presidente Franco e,
em Foz do Iguaçu, dos pa-
raguaios que moram naque-
la cidade e região, facilitan-
do o acesso à Argentina, ao
Aeroporto Internacional, ao
Parque Nacional do Iguaçu
e à BR-277.O ritmo de trabalho é intenso para cumprir o cronogramaO ritmo de trabalho é intenso para cumprir o cronogramaO ritmo de trabalho é intenso para cumprir o cronogramaO ritmo de trabalho é intenso para cumprir o cronogramaO ritmo de trabalho é intenso para cumprir o cronograma

As obras avançam e a ponte será um novo alento a brasileiros e paraguaiosAs obras avançam e a ponte será um novo alento a brasileiros e paraguaiosAs obras avançam e a ponte será um novo alento a brasileiros e paraguaiosAs obras avançam e a ponte será um novo alento a brasileiros e paraguaiosAs obras avançam e a ponte será um novo alento a brasileiros e paraguaios
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Após briga no Porto Meira, homem é
encontrado morto no Jardim Copacabana
Enrique Alliana / Jornalista
Fotos: Oops Noticias Foz na Hora

Câmeras de segurança teriam flagrado a ação do ou dos assassinosCâmeras de segurança teriam flagrado a ação do ou dos assassinosCâmeras de segurança teriam flagrado a ação do ou dos assassinosCâmeras de segurança teriam flagrado a ação do ou dos assassinosCâmeras de segurança teriam flagrado a ação do ou dos assassinos

No domingo, 27 de junho de 2021, o CO-
POM (Central de Operações da Policia Mili-
tar) foram informados pelo telefone de emer-
gência que teria ocorrido uma briga no Bairro
Porto Meira, e que um dos envolvidos teria
sido espancado, esfaqueado, amarrado e co-
locado no porta-malas de um veículo VW /
Gol para ser desovado.

Já na tarde deste domingo, uma vítima iden-
tificada inicialmente como "Everton" apresen-
tava sinais de espancamento, com diversas
perfurações provocadas possivelmente por
faca, com as mãos e pernas amarrados, que
teria sido desovado no final da Rua Osvaldo

Goch, já na divisa entre o Bairro Copacabana
e o Jardim Dona Leila, onde a vítima grave-
mente ferida teria se arrastado do local onde
foi desovado, até a frente de uma residência
onde pediu socorro.

De pronto foi acionado apoio do Siate, po-
rem constataram o óbito da pessoa. O local
foi isolado pela Policia Militar até a chegada
da Policia Civil (Delegacia de Homicídios),
Policia Cientifica (Criminalística) e o Instituto
Médico Legal.

Com a chegada dos peritos criminais, o local
de morte e suas adjacências foram periciados,
sendo encontrado no bolso da vítima duas facas.

Oficialmente não temos a identificação da
vítima. Câmeras de segurança teriam flagrado
a ação do ou dos assassinos.

Na noite de ontem, domingo 27 de junho de 2021,
por volta das 18h:50min, o COBOM (Central de
Operações do Corpo de Bombeiros) de Foz do
Iguaçu foram acionados pelo telefone de emergên-
cia 193, dando conta de que uma residência estaria
em chamas na Rua Ouro, no Parque Ouro Verde,
região do Porto Meira.

Diante das informações, para o local foram envi-
ados três ABTRs (Auto Bomba Tanque e Resgate),
uma ABS (Auto Busca e Salvamento) e uma ambu-
lância do Siate. No local as chamas foram controla-
das rapidamente, porem a casa e a edícula nos fun-
dos foram afetadas, tendo danos de grande monta.

Bombeiros interveem em incêndio a residência no Porto Meira



Piloto iguaçuense é o atual líder do
maior campeonato de motovelocidade
da América Latina
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Crisloose / Divulgação
Fonte e Foto
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O piloto iguaçuense de motovelocida-
de, Michael Alexandre, conhecido como
Tanga, é o atual líder do campeonato Su-
per Bike Brasil, a maior competição da
América Latina na categoria e a quarta
maior do mundo. Na segunda etapa da
prova, realizada no último domingo (20/
06/2021) no autódromo de Interlagos, em
São Paulo, Tanga terminou em segundo
lugar, correndo na categoria Pro Honda
650R Light pela equipe HJC PSBK.

Como havia vencido a primeira etapa,
assumiu a primeira colocação geral e se-

gue firme para as próximas fases da dispu-
ta do campeonato. São mais de 350 pilo-
tos disputando o título em um total de 10
etapas, com circuitos por todo o País.

“Em 2019 eu disputei o campeonato pela
primeira vez, mas uma fratura na clavícula
me tirou da competição. Desta vez vou fa-
zer de tudo para disputar o campeonato
inteiro e trazer o título para Foz do Iguaçu.
Além de representar a cidade, é também
um grande orgulho representar a região
como o único piloto na prova”, disse.

A próxima etapa do circuito será reali-
zada novamente em Interlagos, em 25 de
julho. As provas são transmitidas ao vivo
pelo Youtube, no canal SuperBikeBrasil.
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No início de 2019 o go-
vernador Ratinho Junior anun-
ciou o corte de gastos com
supérfluos e devolveu o jati-
nho alugado da empresa He-
lisul. Na oportunidade ele de-
clarou que esse gesto iria re-
sultar em uma economia de
R$ 4,5 milhões por ano aos
cofres públicos.

"É um compromisso com
os paranaenses, que faz par-
te de um pacote de medidas
de redução de custos e des-
pesas que não são essenciais
para o atendimento da popu-
lação", disse o governador em
mais uma de suas costumei-
ras jogadas de marketing.

Poucos meses mais tarde
veio a público a denúncia de
que o roedor mor do Paraná
havia gasto R$ 2.643.561,07

em propaganda para divulgar
as medidas adotadas.

Ou seja, gastou 58% do
que economizou apenas para
passar a imagem de austeri-
dade. Como bem disse o es-
critor português José Sara-
mago "vai dando com uma
mão e tirando com a outra".

Agora Ratinho Junior via-
ja com o jatinho da Copel,
que também derrete fortunas
com propaganda e aluguel de
aeronave.

Conheça o "Goebells"
das araucárias

Quem comanda a farra da
publicidade no Governo do

Estado é o todo-poderoso
secretário de Comunicação
Social, João Evaristo Debi-
asi, que segue à risca aquela
célebre frase do chefe da
propaganda nazista, Joseph
Goebells: "a mentira dita mil
vezes se transforma em ver-
dade".

O "Goebells" das Araucá-
rias tem dito que sua missão
no governo é "divulgar os
avanços do governo para que
as pessoas tenham acesso e
possam se beneficiar de for-
ma integral de obras e pro-
gramas que estão sendo re-
alizados".

Na verdade, estão avan-

No mês passado noticia-
mos que o governador Rati-
nho Junior estava surfando
nas deliciosas ondas da Itai-
pu, divulgando como se fos-
sem suas as obras custeadas
pela Binacional.

Nesta edição vamos
mostrar os gastos abusivos
com propagada das "gran-
des obras" do Governo do
Estado, um ano após o iní-
cio da campanha eleitoral

Enrique Alliana / Jornalista
Foto: divulgação

Ratinho Junior jorra dinheiro em propaganda
um ano antes da campanha eleitoral
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que começa em julho do
próximo ano.

Como todos estão care-
cas de saber, Ratinho Junior
é candidato a reeleição e tem
medo danado de perder o
poder e acabar sua carreira,
uma vez que ele ainda sonha
com o Senado do Repúbli-
ca, embora seu pai acalenta
o sonho da presidência para
seu filho predileto.

Gastança
O Tribuna Popular cons-

tatou que no ano de 2020 o

governo Ratinho Junior con-
seguiu roer nada menos que
R$ 107,5 milhões em propa-
ganda em rádios, TVs, jor-
nais e anúncios na internet,
produção e criação para as
milionárias agências de pro-
paganda. Os gastos incluem
a administração direta e in-
direta.

Se o governador gastas-
se menos em propaganda e
mais em saúde, certamente o
Paraná não estaria contabili-
zando a triste marca de
30.000 óbitos e 1.260.000
casos de covid.

Em 2019 Ratinho Junior
derreteu 40% a menos do
que em 2020. Não consegui-
mos obter o montante gasto
no primeiro quadrimestre de
2021 porque o Portal da
Transparência da Comunica-
ção não passa de conversa
pra boi dormir.

A Secretaria de Comuni-
cação Social não informou o
quanto foi gasto em campa-
nhas para orientar sobre a
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FARRA DA PUBLICIDADE

R$ 2,6 milhões para divulgar corte do aluguel de jatinho

João Debiasi, o "GoebellsJoão Debiasi, o "GoebellsJoão Debiasi, o "GoebellsJoão Debiasi, o "GoebellsJoão Debiasi, o "Goebells
das Araucárias" comanda adas Araucárias" comanda adas Araucárias" comanda adas Araucárias" comanda adas Araucárias" comanda a
farra da propagandafarra da propagandafarra da propagandafarra da propagandafarra da propaganda

çando no dinheiro do contri-
buinte, esfolado por altos
impostos, para azeitar os ve-
ículos de imprensa e melho-
rar a imagem do governador,
arranhada pela inépcia, in-
competência, estupidez e
imbecilidade.

João Debiasi é pós-gra-
duado em ciência política e
especialista em mídias digi-
tais. Ele já assessorou mui-
tos políticos em Brasília e
também foi secretário de
Comunicação de Santa Ca-
tarina. Dizem as más línguas
que ele tem uma simpatia
muito grande pelos veículos
do SBT no Paraná.

pandemia, mas pelo que se
observa na TV, é fácil verifi-
car que a fatia maior está
sendo investida em propa-
ganda sobre as "grandes
obras" do governador, que
não passam de maquiagem.

Ratinho Junior pensa que
a gastança em propaganda
vai lhe garantir a eleição. Ele
esquece que seu antecessor,
Beto Richa, torrou em 2017
R$ 186 milhões e sua cam-
panha foi um fiasco.



SEGUE A VERDADE SOBRE AS
ACUSAÇÕES DE SHEILA

GHAZZAOUI:

Durante a campanha eleitoral para vereador foi publicado, nas redes

sociais do Facebook, um perfil falso de nome "Biatriz Mendes", usado

para difamar e caluniar Adnan El Sayed. Por ação judicial foi retirada a

respectiva publicação. E, na Polícia Civil, através da investigaçao

cibernética, apurou-se que a pessoa responsável pelas publicações no

perfil falso era SHEILA GHAZZAOUI e sua mãe. 

Sheila foi intimada judicialmente em 17.06.2021 e, na manhã do dia

seguinte, começou a disparar Fake News, com difamações e calunias

contra o vereador Adnan El Sayed, tendo, por isso sido conduzida

diante da autoridade policial da Policia Civil. Já a partir daí fez Falsa

Denunciaçao de Crime na Delegacia da Mulher, obtendo com mentiras,

a  liminar da Medida Protetiva, que tramita em Segredo de Justiça e

que está sendo contestada na justiça. O que pode ser adiantado,

porque se encontra também em segredo de justiça, é que SHEILA

GHAZZAOUI possui extensa ficha criminal, não merecendo qualquer

crédito as publicaçoes que faz contra Adnan El Sayed.

Esclarece em tempo,  que liminares em Medida Protetiva são

autorizadas automaticamente, em defesa por qualquer alegação da

mulher, sem contraditório.

Abaixo as investigações da Polícia Civil que chega ao nome de Sheila
Ghazzaoui ao crime cibernético em perfil falso de "Biatriz Mendes".
















