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O lho ao redor e bato os 
dedos no volante, as 
batidas não são ritma-

das como todo tique nervoso. A � la 
na minha frente está longe de chegar 
ao � m e eu me recordo das propa-
gandas que mentem sobre o prazer 
de viajar. Enganam-se os que pen-

sam que quem batizou o Trevo das Ca-
taratas estava se referindo ao fato de ser ele uma 

das possibilidades de acesso a Foz do Iguaçu. O visionário que 
deu tal nome estava era fazendo uma previsão-metáfora: nas 
Cataratas são 275 cachoeiras unidas em um só espetáculo, já no 
trevo das cataratas são dezenas de carros, ônibus, caminhões 
e similares vindos de diversos lugares e tentando convergir no 
mesmo lugar, transformando os horários de mais intensidade 
de veículos não num espetáculo natural, mas no caos dos mo-
tores e olhares a� itos. Engarrafamento? Quantos pontos isso dá 
na carteira? Multa de quantas U� rs?

Do meu lado uma � la de carretas que transitam pela 277, 
atrás vários ônibus de estudantes que já devem estar perdendo 
prova numa das salas de aula de Cascavel. Do outro lado se for-
ma a � la dos que vêm de Toledo e tentam seguir seu caminho, 
mais pra lá estão os que vêm da 369 e aguardam a sua vez. Para 
quem trabalha em Cascavel, mas mora em outra cidade próxi-
ma, o problema não é diferente, o ônibus que vai pra Corbélia 
está ali parado, lotado. Um motoqueiro costura entre os carros, 
deve morar ali num dos bairros próximos, no Itália ou no Pre-
sidente talvez, um Vectra quase o pega. Expor-se ao perigo? 
Quantos pontos isso dá na carteira? Multa de quantas U� rs?

Parece mesmo que todos os caminhos levam ao trevo 
das Cataratas. 
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Oencaminhamento das atividades li-

gadas à o� cina começa agora a se 

direcionar para um trabalho funda-

mentalmente de reportagem. Uma das propostas 

fundamentais do Outra Pauta é a precipitação do 
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Perco a paciência, aperto a buzi-
na ferozmente, a situação faz com que 
motoristas despertem um lado primitivo, 
fazer barulho para extravasar o desejo de 
descer a queda, saltar, o rio precisa seguir 
seu curso. Todos os caminhos levam ao trevo 
das cataratas, e certamente esse é o caminho 
oposto ao progresso, não há viadutos, o trân-
sito é intransitável, não é possível fluir.

Quantos pontos na carteira perdem os 
responsáveis pela minha ausência de paciên-
cia? Sugiro uma nova lei: um ponto a menos 
pra Eles por quilômetro de congestionamento 
que enfrentar o cidadão.

Continuamos a aguardar, todos os 
caminhos levam ao trevo das catara-
tas e ele pára, não corre, não anda, 
sequer rasteja, é estático. Quanto 
tempo até alguém tirar a car-
teira de quem não possibilita 
que este rio corra?  

Por um
trânsito

civilizado
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NA PANORÂMICADE DENTRO DAALMA DO SINALVERMELHO
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falado cdfalado ccom você, porque v rom você, porqueo ê, e certamente você t vcertamente vocêen ê andandda da
a pé. Mepé. a pé. Mepé esmo que você semo vocêesmo que você seo oc eja o condutor de o utoreja o condutor deo to e umume mamam

ou de um jeri ou de um jd ji egue, provavelmengue, provavelmel nte, em algum ponte, em gum pol nto to dddoFeFerrrrar
urso, você preurso, você pv eecise sair do veícuse sair do veícec r d uulo para atravessao para atravessul a ar a rua rurêê d íd ll uauapppercurcpe

algo do gêneroalgo do gênerolg ên o. Não discuto aqu. Não discuto aqão to ui distâncias perci distâncias percis p orridaorridadas oou au a
m métodos quem métodos quto ee você utiliza parvocê utiliza pae t ra andar a pé. Me andar a pé. Mea a esmo semo ses ee nnnememn
tando de um paan umtando de um pad asso após o outro,o a ouasso após o outro,, não tive “tropeçoo t op não tive “tropeçoos” parapaos” paraaa ttratrat
tar fontes para tar fo es parontes paraar p essa matéria. É siessa ma éria. É sessa matéria. É sia a. implesmente andmplesm nte andimplesmente andle e a ar. Pro-r. Pro-ar. Pro-Prjujuunnu

ei o sindicato do sindicatnd dos andarilhos ouandarilhosdo ar u dos transeunteos transeunu an es, vistosts,ei o sindicato dei o si dicato dnd ddos andarilhos ouos anda ilhos odo ar uu dos transeuntesdos transeunteu an ss, vistovistos,cuureurcucuurereur
existem sindicatexistem sindicaist nd tos de praticamenos de praticamede ca nte todas as clasnte todas as clasto s c ses deses deduequeq  ee
istas, mas não eistas, mas não eã ncontrei. Quem nncontrei. Quem nos defende?os defende?dmotomotorri

ndando como de an ondando como de c costume, resolvi eu ocostume, resolvi ec e entrar numa loja der ojntrar numa loja den m ee calça-ça calça-eAAAAnnA
E olhando para molha paraE olhando para mlh a minha ferramenta dha f mentminha ferramenta da en de caminhada – o cam da –de caminhada – o a a tênis –nis –tê isdos.dos.. . 

erguntei à moça mrguntei  moça mmorena que me ateorena q e me atendeu quanto temndeu quanto temmpo umpo umpeppe
tênis desses carosênis desses carot ss ss demora para quedemora para qus a p uee o solado fique “co solado fique “e do “ccareca”.areca”.catt

Perguntei-lhe (aPerguntei-lhe (arg h liás, seu nome é Jiás, seu nome é s me Janaína), sobre quanaína), sobre qaín bre uanto o anto o to
solado de um têsolado de um o d têênis desses mais nis desses maisê ss  caros dura em recaros dura em rc ur eelação a ação a el
um tênis daqueum daum tênis daqueeles que tinha nus q nhaeles que tinha nuuma cesta escritoa c escruma cesta escritoo: “AproApro: “Apro-p
veite. R$ 39,90veite. R$ 39,90R$ 39 90ei 39 .” Ela perguntou ” Ela pe guntou” Ela perguntoua nt se era sério. Eu re era s rio. Eu se era sério Eu rer respondiespondrespondio
que sim, e venue sim, e vim nddo que não teria que não terd nã sucesso de obter esso de obtsu d  uma res-a ru -que sim e vendque s m e venm ddo que não teria so que n o teriad nã ssucesso de obterucesso e obters d uma res-uma resu -

ta conclusivposta conclusios cl va, fui embora ola, fui embora ofu ora hando para um shando para um sd u alto-alto, alto-altoo-a
pensando comopensando como é possível que aé possível que algum pé caiba aligum pé caiba a i dentro.dentro

Sem ênfasenfSem ênfasee em saber quantom s ua em saber quantoo tempo dura um m a uo tempo dura um d tênis, pre-is,tênis, pre-t
ocupei-me com ocupe me comocupei-me com up c meus colegas dmeus egas meus colegas deu ga e caminhada. Aqcami ada. Ae caminhada. Aqam a queles queueles qqueles quee

qqq qqatravessam as ruaatravess m as rua sa uaas como que se tis como que se ta  q ivesse que correr vesse que correrv ue de um tou-de um t u-d ou
roro bravo. Ou as pobravo. Ou as poOa as obres senhoras qubres senhoras qb hs as ue têm culpa em e têm culpa em ê a e serem pobres erem pobres se es sensenhnhhho shhoras, a

uanquanndo alguém passado alguém passal  buzinando. Vocêbuzinando. Vocêi V  já se perguntou qjá se perguntou t quantos atropequantos atropet elamelameeeenn os sãommeentos ãotq
de tode toodo mês? No site do mês? No siteo s? e do Corpo de Bomdo Corpo de Bopo mmbeiros de Cascambeiros de Cascm d avel, encontramvel, encontramov o ososs o núnn memeroroo núnn meros ecccococomppututadadoos eeemmmcoc mputados eeut mmmmm nossa cidadnossa cidadmmmm c
mês mês m de maio. Isso sige ma so de maio. Isso sigm o nifica que por 34fica por nifica que por 34ca o 4 vezes poderia teezes eria4 vezes poderia teze ri er sido eu. Ou voido Ou ver sido eu. Ou vod u coccê. Issoo ememm Issocê. Is ssememsseexattoo dedede 33 34 ocoexxxaatat 3334444 ooo dedede ocoxa 4 orrências noênc o orrências nn
regio regio istrados. stradosi dccontar aqueles conta aqueleson e que nem sãoque nem sãom

PPPedido aoPedido aoid oos motoristas motoristos ot aassa
Fórmula 1 F mula 1Fórmula 1ul tem sua célula dtem su célula tem sua célula dm lu de segurançe segu nça. de seguranse a.

MMMMuitos carros vMuitos carros c vêm com air bag decom air bagêm ai e série. Até moie. Até mos té Muitos carros vêMuito carros vs vêêm com air bag dem com a r bag deê ai e série Até mosérie At mo-s é
tttociclistas tem ctociclistas tem oc te capacete para se papacete para se ac a proteger, meroteger, mes-eg s
mmo que muitos mo que muito desses afirmem qdesses afirmem qque ele poucue ele pouco q p
pprotege. E nós,oprotege. E nósge , os transeuntes, ot tos transeuntes, se oo qo quo que temos? u ?que temos? em
NNão, esse não seNão nãoesse não seã nã eria o caso de fecha o c de feeria o caso de fecho e f har har alguma rua algu ua uma rlg a
eee colocar fogo ee colo ar fogo ef m chinelos ou sanm chine s ou sanh lh dáldállias até polias at por-é
qqque isso não daque isso não dso aria pé. Contudo, da pé. Contudo,r Co ddevvded d dd dd eríamos teeríamos ter mo
aalgum tipo de salgum tipo de slg o d egurança. Mas comegurança. Mas cora as momoo não temoo não temos nã os
eee isso não é pose isso não é pon ssível sem transformível sem transfors m mmamam r-nos numa r-nos numa n
bbbola de espumaol spbola de espumaa andante, pedimond peda andante, pedimoos aos senho-aos oos aos senhaos senho-o o-s senh
rrres usuários de res us ários desuários dees os veículos automotveículo automoveículos automotcu o ores para qures pa que ores para qs e
ttttenham cuidadenham cuidm o conosco. Visto qnosco. Vistoo o. ue nosso únicosso único ue útenham cuidadotenha cuidadm oo conosco. Visto quconosc Visto qo o. uue nosso únice nosso nicoue ú
mmmeio de transpomeio de transpme ran orte é o “ji-pé”. Atéorte é o “ji-pé”. Ate é é . é comprarmocomprarmos m os 
uuum carro, ou umum carro, ou uma  moto...  a  moto...  
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 Bruna Hissae Bruna Hissae (Jornalismo - UNIPAR)(Jornalismo - UNIPAR)

A tire a primeira pedra quem nun-

ca dirigiu acima do limite de ve-

locidade. Ou então, quem nunca 

ignorou alguns pedestres e passou sem dar 

chance para que eles atravessassem a rua. Se-

jamos francos, daqui do alto eu posso ver tudo, 

no entanto quase não posso fazer nada para 

evitar acidentes. Cansados de tantas barbei-

ragens, alguns humanos mais conscientes se 

ocuparam de inventar algumas regras, que se-

guidas severamente extinguiriam os aciden-

tes da face da Terra. E assim criaram códigos e, 

conseqüentemente, a multa de trânsito.

      Todo dia Carlos Faquinello, 21, faz tudo 

sempre igual. Acorda cedo para começar a traba-

lhar às 8 horas. São três quilômetros de casa para 

o trabalho e o mesmo trajeto na volta. Depois de 

1h30 de descanso durante o almoço ainda é pre-

ciso uma tarde de trabalho para que às 18h, como 

era de se esperar, ele pare de trabalhar para ir es-

tudar. E nessa via-sacra, de casa até a faculdade, 

são mais 20 km dentro do seu carro verde.

      - Gosto de dirigir, menos nos horários de 

rush, meio-dia e às seis da tarde, principalmen-

te na Avenida Brasil. Uma vez recebi uma ligação 

quando estava fazendo as curvas na avenida, não 

havia uma vaga para que eu parasse e atendesse! 

Ai já viu né? A primeira multa em três anos.

      - Já a segunda multa que eu levei foi assim: sempre 

saio de casa cedo, mas naquele dia já era 13h40 e o bendito sinal 

fechou. Como não tinha nenhum carro, olhei para os dois lados e 

furei o sinal vermelho. Putz! Que azar, acho que na esquina tinha um 

fiscal e que com certeza me multou de novo. 

       Se nas minhas estruturas corresse uma cortina, assim como em 

um teatro em que o pano vermelho divide os atos do espetáculo, a minha 

cortina já estaria furada ou teria sido arrancada pela multidão deses-

perada que passa por mim. Mas nunca se pode generalizar, sempre há 

quem respeita as mudanças que eu faço.

      - Com certeza existe aquele motorista que quando vê que o sinal 

está fechando – dizia João Raldi, 42, marcando no ar níveis como se fosse 

o sinaleiro descendo - ao invés de acelerar, reduz e com isso vem aquela 

barulheira de buzinas. BIBI, PEINPEIN, ninguém merece 

fi car ouvindo aquilo, assim como ninguém se conforma em 

perder tempo no sinal – concluía, fazendo cara de inconformado.

      Com mais de 20 anos com carteira de motorista, João já levou 

algumas multa que variam do excesso de velocidade por falar ao celular. 

Mesmo mexendo no bolso João não acredita que a multa transforme o motorista. 

- É complicado, é impossível você se desligar do mundo só porque você está 

dirigindo. ‘ Ai agora você fica quieto não conversa comigo, porque eu to dirigindo’, isso 

não acontece nunca. É uma mentira, assim como dizer que nunca mais vai furar o sinal, ou que 

nunca mais vai parar em cima da faixa, uma hora ou outra você vai estar com pressa e até inconse-

qüentemente vai acabar levando outra multa.

      Porém, mexer no bolso pode ser uma atitude que às vezes pode ser resolvida.  E só mostrar o que 

poderia ser feito com o dinheiro gasto em multas.  Se um motorista fura o sinal, perde sete pontos na 

carteira e ainda paga R$191,54 de multa. Se estacionar longe do meio fio, o prejuízo é de quatro pon-

tos e R$53,20. Ao ser flagrado usando o celular, são quatro pontos e mais R$85,13. Imagine que o 

motorista fure quatro vezes o sinal, que atenda o celular duas vezes enquanto dirige, e que seja 

multado uma vez por estacionar mal. Só nessa brincadeira ele perde a carteira de motorista, 

além de ter que pagar uma multa de R$989,62. Com mais R$ 10 seria possível passar oito 

dias e sete noites em Porto de Galinhas em Pernambuco na baixa temporada, naquele 

calorzinho gostoso, fugindo do inverno do sul do país.

Mas daqui do alto não posso fazer nada, a não ser observar as pessoas 

que se aproveitam da delicadeza do meu olhar verde seguindo para onde 

as rodas os levam. E é por isso que estampo diante dos meus olhos 

vermelhos o sentimento de ira para que eles sejam educados e 

dêem passagem para quem não segue sobre rodas.  

P.P.
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DE OLHOS BEM ABERTOS

SIGA AS PLACAS
  Neyfi MüllerNeyfi Müller (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

A vida é feita de decisões. 
Temos que decidir prati-
camente tudo; já começa 

quando você acorda: você pode decidir 
se vai levantar agora ou dormir mais cinco 

minutinhos, decidir se vai trabalhar ou não, 
decidir se vai almoçar lasanha ou estrogono-

fe, decidir se vai ir dormir dez horas ou se vai 
assistir aquele filme primeiro.

Se em alguns casos a independência é o for-
te do individuo, em outros, toda e qualquer decisão 

precisa de uma voz ativa ou de uma opinião, que de 
preferência seja condizente com a do indeciso. 

É ai que as pessoas precisam de uma orientação, de 
uma luz no fim do túnel, de uma saída. Enquanto alunos, 

as orientações que temos são os manuais, livros e profes-
sores. Enquanto filhos, temos a opinião e aval dos pais para 
toda e qualquer tomada de decisões. Enquanto funcioná-
rios, temos as orientações e exigências dos nossos superio-
res. Enquanto consumidores, temos a moda ditada pelos 
estilistas. E enquanto motorista, a orientação a ser seguida 
está nas placas de trânsito.

Existem varias classificações para elas. Têm as placas 
de Regulamentação, as placas de Advertência, as comuns 
placas de Indicação, as placas Educativas, as placas de Ser-
viços Auxiliares, as de Sinalização de Obras e as placas de 
Atrativo Turístico. Para a instalação destas é feito um estu-
do técnico, realizado por en-
genheiros da Cetrans 
que identificam os 

locais que têm necessidade de sinalização. Em outros casos, 
como a instalação de redutores de velocidade, as popula-
res lombadas, a Cetrans apenas solicita e quem executa a 
obra é a Secretaria Municipal de Obras. 

Mas será que as placas exercem a função para a qual 
foram criadas? A função de orientar, guiar e indicar? Como 
diz a música (praticamente uma poesia!?!) “cada um no seu 
quadrado”, a função de placa é cumprida; aliás, com mui-
ta competência. O problema está naqueles que a ignoram. 
Não só ignoram, como não respeitam. Segundo a assesso-
ra de imprensa da Cetrans, Tiara Barbosa, aqui em Casca-
vel são utilizados 10 mil reais só em reposição de placas, 
pontos de ônibus, tartarugas e tachões, que são aqueles 
“obstáculos” que ficam no chão e brilham de noite, e o mais 
alarmante é que esse valor é mensal.

A preocupação da assessora enquanto conversava 
comigo era a seguinte: por favor, fale na sua matéria que 
quando alguém estraga uma placa, não é somente a placa 
que foi danificada, mas a pessoa está colocando vidas em 
risco, porque se uma pessoa não conhece aquela via ou não 
faz constantemente o trajeto, não sabe o que é permitido 
ou não naquele local.

Pensando na violência no trânsito, no ano passado o 
Vaticano criou os dez mandamentos para o trânsito:

1)Não matarás
2) A estrada seja para ti um instrumento 

de ligação entre as pessoas, não de morte 
3) Cortesia, correção e prudência para 

te ajudar a superar os imprevistos 
4) Ajudar o próximo, principalmente se 

for vítima de um acidente
5) Que o automóvel não seja um lugar 

de dominação e nem lugar de pecado
6) Convencer os jovens sem licença a 

não dirigir
7) Dar apoio às famílias que tenham 

parentes vítimas em aci-
dentes

8) Reúna-se com a 
vítima com o motorista 

agressor em um momen-
to oportuno para que pos-

sa viver a experiência liber-
tadora do perdão, 
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do: este édoo: este éé
o tempoteo mpo

ue leva paue a palevu va ara alguém algara m uéa émqq
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-Oi, socorro, ac-Oi, soccorro, acconteceu um acconteceuu umm accidente, vem cidente, vem

logo pralogo prago a cá!!!a c !!!cá!
- O queque- O  aconteceu?onte aco ?ceu

- Tem uma cTem a c- T m umma criança no meioa n iocriannça no mme o da rua, e o caraa arao da ru , e o ca a da moto támoa da m to táá
sasaangrando muitongrrando mmuitoo, vocês têm qu, voocês têmm quee vir rápido!e virr rápido!d itd it ê têê t i á idá !

-Mas qual o MasM q al o ua endereço rapazen ereçd ço apazra z?z?
Tuh tuh tuh TuhT tuhtuh t tuh....               ....  tuh.            

-Alô, Alô, ....-AAlô, Alô ....
-pronto, fiqupron- nt fiquto, ue calma moça, ue almae ca a oça, mo o que aconteceo ue ao qu co teceon eu?euu?
-Não sei bemNão bem se m, foi uma batidoi umm, f batidma da feia, o barulfeia, da arulo b ho foi enor-foi eho r-eno

mmme, vem logo pram l prame, veem logoo p a cá!a cá!!
-Moça qual o-MMoçça quual oo endereço?o endereeço??
-Espera ,  nãEsp- pe ,  nãra ão sei  d i re i to,ão sei  do s di e i to,re ,  eu tava passeu taveu va passa  p sando e  desa do eand e ede

rereepente isso. . .enteepen o. . .i sso espera  moço eraesp oçomo vou procuraru prvou urarocu  se  tem al -tem se  -m al
guguuém que sabem qu abeuém ue s e.e.

Socorro, alSSocorro, algguém sabe o nuémm sabe o noome dessa rumee de sa ruaa?(na verda-(naa ve da-Socorro algSocoor algguém sabe o nogu m saab o noome dessa ruao e dees ruaa?(na verdaa? a veer
dede até sei, mas ce até seei, mmas com o susto nãcomm o sustoo não me vem nenão mme vvem nennhum nomenhumm nomee
à à cabeça).eçacab ).

Pronto, tá aqPron tá aqtP o, t qui, o nome é Ruo no é Ruui, o me ua Rio Grande dio G de da R and do Sul, perto,ul, pd oo Su erto
j qq çseseei lá, tem uma loei lá, temm umma looja aqui na frenoja aaqui na ffrente de calçados.te de caalçaddos.

-Qual o tipo -QuaQual o t otip de acidente?Vode a daci ente Voe?Você vê quantas você v qvê uan s vta vítimas?vítim s?ma ?
-Foi uma moFoi - a mouma oto e um carroe uoto arrom c o seu bombeirou boo seu eiroomb o, tem duasm do, te dua

pepeessoas no caroas es carnoso o ro, e uma criae umro criama, e a ança voou pela voan pelooça u a janela. Oanela Oaja O
cacaara da moto tám táara da motto á com o joelho há coom o jooel o completamemp meo coompletamente viradovirentee v radoo
pprra fora. Não tera foora. Nãoo tem como explim ccomo exxpliccar.car.f ll

-Todos estãoTodo-T os stãoe o acordados?o a ordaco ado ?os
- Não, o motoNão motoo, o m ociclista e a menlistaocic mena e a nininha não. O cnha nini o. O cnão carro tá todoo tá carr otod

amammassado na frenado renmasssa o na f nte, a moto ficoumo counte, aa oto ffi u em baixo. E o ba ou emm ixo. E casal no car-nocasaal o carr
roo está acordadesttá ac rdado, mas a moça maas a mmoçça nãão consegue so consegue sair.roroo está acordadoo e tá acco ado mas a moça nãmas a mm ça nãão consegue saão onseeg e sairir

- Ok, em mOk, emm mmais dois minutmais dois mminuttos chegamos tos cheegamos aí, por en-aí, porr en-
ququuanto, veja se o vtouant sea sveja tem algum vaalm tem vam gum azamento de cenmeazam e cdeto d combustívelusbcom eltíve
prprróximo ao carromo ró carroaóxi o c o, e coloque o qcoloo e o qoq, e que que for possívefor q ssívepue pos el pra fecharra feel recpr ha
a a rua. Fale pra ellrua.. Fale prra elles que já estamles qque já estammos chegando.mos cheeganndo..

Um ruído agUm rU o agruído udo e ressonan e reudo nanesso nte capaz de ativapante c ativz de var de formade fovar d orma
ininstantânea as ‘céntânsta as ‘céneaan  a élulas do pânicoas doélu nicoo pla â o’ soa forte. A sira foro’ so A sirrteoa . A ene do Siatedo Sen eSiae te

invainvaade as ruas, e já as ruade e já uas, adianta que os antaadi e os a qu salva-va-salv
vidas asvida do asfalto chegsfa hegdo aas lto cch gam para o socopar ocogam p a o sso orro.orro..
A mA muultidão de curltidão de curiiosos é afastaosos é afaastadda, os a, osl idã d iã ii é f di é ddd

acidentados accidenntados resgatados e leresgatag ados e leevados para osevados para oss hos-s hos-
pipitais. O tumultoO. Otais ltomutum o acaba, a impbacao ac mpima, a prensa tambéma tsapren émbéamb m já sesem já 

retiraetirare a, e o movimeno ma menoe o vim nto cotidiano rcotint no rdo c ian reinicia.iciareein
EstEsta foi uma das uuma as 500.000 ocorrê000 oc rrrênccias cumprids cum ridass peloelo Estasta foi uma das 50foi umaa d s 500.000 ocorrênc0.000 occo rênccias cumpridascia cummp idass pelos p lo

Sistema ISisstem Ima ntegrado de Anteg adgr do d Ade Atendimento aAten imndiment ato o Trauma em Eo Tr umrauma em Eem Emer-Emeer-
gência – gêê a – nci o Siate, que Siateo S ue e, q é composto pé ompé c to ppost por 13 médico13 or dicoméd os, 9090s, 9
bombeirobo beiroomb os socorristas, ocoos s tas, rris 3 enfermeirasnfer3 e irasrme , 2 auxiliares dauxi, 2 a es dliar de en-n-de e
fermagemfer gemrmag m e 1 administad istm e 1 dmin trativo. otrativ

TodoToodoss os dias, essa es os diass, esssa eequipe de heróquipe dde heróis em tempo ins emm tempoo inttegral, egral,T dd didi i d h óidd ói ii l
se reveza se reveza em escalas de em escaalas de 7 e 12 horas, p7 e 12 hhoras, ppara atender cerpara atennder cerrca derca de
15 a 30 oc15 oc0 a 3 corrências das mnciêncorrê s mdaias d mais diversas ndivs mais s nasversa naturezas, sendozarenatur ndoens, se o 51%%%o 51
delas, casode casoelaas, os de acidentese aco ntescids d den s de trânsito. trâns d onsde ito

SuSuuperr heróis da veeróis  vvidaa real que coral qu oorremm contra o teoontra temppo, e ee a SuperSuperr-heróis da vidar-heróis da vidaa real que correma re l que corremm contra o tempm contraa o emppo, e apo, e a
favor da vfavvor da vda vida, e que cumvida, e q, e que umcumprem o jurammprem oem o jur mramento feito na foento feo f ito n fona orma-orma-
ção de boçã e boo de ombeiros do Pabeiromb o Pas d araná, o lema: ná, oran ma:  lem “Por uma vida“ r um“Po vidama v a tododotod
sacrifício sa ício crifí é dever”. Embleveré d mblr”. E ema, ou precea, ouema receu pr ito, que realizaqueito, alizae rea am ar-ar-am a
riscando sris do sscand suas próprias vpró s vsuass ópria vidas num cenánu enávidas um cce ário de 15 km dde m dário d 15 kkm de ex-de eex
tensão, tensãoo, sóó no perímetrnoo per meetro urbano de Curbbano de Casscavelavvel.ensão sótenns o sóó no perímetroó no perrímetro urbano de Casu banoo d Casscavelsc vel

O proOO prooblema, o próprioblema, oo própriio primeiro-teneio primeeiro teneente Amarildo Rentee Ammari do RRober-Rober-
to Ribeiroto irobeRib o, aponta ser dontpoo, ap r derta se do despreparo spedo d roarrepa logístico e de ticístlogí dedco e infra-rainfr
estrutura est ura trrut da cidade quecidad queadda c de q  não acompanho acn panhonão mp haram a expanam ah panaara ex são, e, esão,
o cresceno ccrescente número de vte número de vveículos que cirveículoss que circulam nas ruarculam nas ruas: ques: quue
corresponcorresponp nde em média ande em méddia aa 400 motos e a 400 mmotos e 150 carros emp150 carros empplaca-placa
dos todo doos odo o o mês em Casco mês em em CascC cavelcavel.e

SalvarSaalvar e protege pprooteegeererSalvarSaalvar e protegee prooteegeerer
Além lém A dos dados bas dados  baados se que atuam que qse q am atua como agravantmo acom vantagrav tes da dates d

situação, esit ão, euaçã existem tambémtemexi mbémtast m m desafios aindesafm d aindfiosd s da maiores quamaioda quaresm s q ndo oo ondo
assunto é ass ésuntto acidente de trent tracidde te de ânsito, como po c pânsiito commo or exemplo: a pem a por eexemploo: a poucapouca
integraçãintegraçãoo com o SAMUo coom o SAAMUU e outros serve ooutroos sserviiços que contrços quee coontribuembueemt ãi tt ã SAMUAMUU t iU t ii t ii t ibb
com o atecom oo ateendimento do Sendimennto ddo Siate; a dificuldaiate; a ddificuldaade nas vagas dade nas vagas dg de UTI,de UTI,
já que atuajá q atuaaque almente o Sisteenteenalme steSise o S ma Único de SaÚnicÚma Ú Sae co de úde dispõem sodispe dúde m sompõem omen-nome
te de doiste doisdde s hospitais em ospits em taho is atendimento nndima to nmeten ent na cidade: o Hoidadna o Hode ci : o ospitaltalospit
UniversitááUnniverrsitáário e o Nossa SeNário ee o Nosssa Senhora da Saletdenhoora da SSalete. Além da repote. AAlém da reposiçãoosiçãão
de materidee materiais de atendimais de aatendimmento como tábmento coomo tábbuas, desfibriladbuas, deesfibriladdores,dorees
imobilizadimmob lizadbil dores, etc. Isso sdo es, etre tc sso sIs sem contar o psemm conm nta o par ouco preparo dou o pruc reparo dpa da po-da o-p
pulação ppup pão ulaçã para ligar para ogaligpara oaraar pa o Siate, os probeateo Sia obproos p blemas com trosmasblem rom trcom otes, e, eotes,
também ctam ém cmbé com a falta de ca fa de com lta d alma da maioria da aiorialm  ma a, que não percue n perca, q ão p cebe ae acebe

p pp p gpp g , q p, q ppimportâncimmpo tânccia em respondcia em rresponder perguntas-cher pperguntas-chhave, que podehave, quue ppodeem serem ser
a diferença ddifer nçren a entre a vida oa en rentr a vida oda ou morte de algou m rtemo e de lge a uém.uémm.

A triatriaA gem já nas ligam já ngem liganas ções tem essa ins temções ssa inm es ntenção: descobnçãonten scobo: de brir as asbrir 
condiçõesco çõesndiç s do acidente, q acids do te, qdeno nt quantas vítimasntas qua masvítan ti s, situação e loctuaçs, s e locãoit e caliza-za-caliiz
ção para qçã a qç o paara que o médico pom poque o médicco ossa enviar as anv s aossaa e viar as ambulâncias necân necambulânciass n cessá-cesssá-
rias e aderias e aadeqquadas para o quaddas paraa o aatendimento, atendimentoo, além é claro de cém é claro dde cchegarheggardi d dd t di t lt di lé é l dé é l d hh
em até 5 memm até 5 minutos ao locaminuutos ao local.al.

Vigia V ggiarr e punire puniirVigiarVVViggiarr e punirr e puuniir
CascaascaCa avel tem um doav temvel m m doum os trânsitos maisos ânsittrâ to maisos s violentos do ps olenvio to do pos país. E pa . E aís.

ainda assiai iassnda im, segundo o segim, s o oundo primeiro-tenenmeiprim enenro-te nte Amarildo osAmante A o oarild s pro-ro-s pr
blemas peble s peema erpassam a ordemsam rdemerpas m a o m de simples ede sim s edm de mple ducação no trânsção rânsducaç no t sito.  sito. 

problO robblemma é sim cultéé sim cuultural, e intrinsecee int nseecammente estrutuente e ruuturaal. IssoIssoO problemO pr blemma é sim culturma é simm cultural e intrinsecamal e inttrin ecammente estruturame te eest uturaal Issoal so
porque a fi poporque fie a fiscalização que ffiscal açlização q e fque faz cumprir a lei faz c mpcumprir a eia le depende somendep ndpende so enomente dente dde
uma equipum quipma e pe no 6º Batalhão 6ºpe n talhãº Bat ão, e a quantidae a qão, e ntidauan ade de agentes ede ade d tes egen e poli-oli-e po
ciais é insucia insuais éé ufi ciente para repenteufi ci a rep pae primir atitudes imir atprim des ititud legais no trânsitais noleg ânsito tra â o.o.

qqOutra questão Outra qquestão é é
qque q equ o transporte coo tra spa port cote oletivo oleti oiv
ééé deé deé ficiente para af entecie e ra apa s necessidadess ecesne s adesda s das da 
ppopopupopulação, e com ção,ula ome c a facilidade deacilia f e ddad compra do pmpe co o pra d ópriorio róp
caccarrorroo, ou moto o trm o tro, ouu oto rânsito em si vto i vrânss em vem ficando cadfica cadvem andoo da dia iada dd
mamma ççãoo e atée aatémma e atéatéaiss cheio, e aliaheeio, alliadoo a isso, a fala iisso, faalta de fiscalizaçe fisca zaaçãooisaiss cheio e al dos eio e liadoo a isso a faltao isso a alta de fiscaliza ãod fiscaal açãoo e ao
mesmmes s em ser motom ser mmotooristas,oristaas,smo a incapacidmo a ncap idpac dade de algundad de de alggu s em ses emm
por por pp  leis, fazee azeeis, f em com que o comem c e o  que dia-a--a-dia-não respeitareresnão tarespeit em as leis fs lem a fs f
dia ndia nd nas ruas seja exn a exej xtremamente pmamxtr nte pmee n perigoso.  gosoper o.igas ruas sej exruasna ja es s j xtr

Para o Doutor JD JParaa o Doutor Jorge Trannin, ddJorgge Trannnin, do Siate, a maiodo SSiatee, a mmaior difi-or diifi-Pa
culdculdade que contribade quee contribbui com as causbui ccomm as caussas dos acidentsas ddos acidenttes em tes em
CascCascC cavel é a bebida cav l é ave bebida eb alcoólica e a faal oólicco ca a fae lta de fiscalizaçãlta de fis d sca izaçãali ão. Ele ão Ele . E
afirmrmafira ma que as pessoe auema q soessas pe oas são ignoranto isãooas s ntorangno tes quantos às lanquates q s ls àsntos leis de de leis d
trânstrânst sito, no sentido no tidosito, sen o de não saberenão bere de o sab em mesmo o qumesm o qum m mo ue de-de-ue d

ggg pp qvem vem seguir. “Muito segguir. “Muito é também culpé tambéém culppa do Detran qupa do Deetran quue não ue não 
devedevede eria dar carteiraeria arda cart irate a a quem não sa a quemqu m não são sabe dirigir, e dsabe diri d igir, de everia everria
retiraretirar ar de circulaçãoa de cir d ir laçãocul o aquelas pesso quel aq a pesss p oas que pensao queoas e ensape m serm erm s
isentsenti tas de seguir asde setas d ir asegui leis”, destaca.s”, de leis ca.estac

O Dr. Trannin eTr n eO DDr. rannnin explica que o ca q cexplica que o usto é relativamé r amustoo é relattiv mentemente
altoaalto (pouco mais dpouuco maiis dee R$600 por saR$600 porr saídda da ambulânda dda ammbuulânccia doia ddoltlt ( i d( i d R$600 íd600 ídd d b lâd d lâ i dd
SiateSSiatee a campo) já qe a ccamppo) já qj ue além do valoue aalémm do valoor de gastos esor de gaastos estrutu-trutu-
rais, is,rar há também o cambtahá t o cm bém custo do risco ddoocusto o dco risc de vida de cada a ddde vi daade c bom-mbom
beirobeirob o, que é cobradue é o bradcqu ob o pelo seguro. “elo so uro. “sepe gu “O valor é alto, palor “O to, péO va  al princi-ci-princ
palmppalmmente se considdmentte see connsiderarmos que emerarrmos quue em 40% dos acidd dm 400% dos aacidentes entees 
não nnão há vitimas - foihá vvitimmas - foi a criança que  a criança que q se machucou ase mmachhucoou ao cair o cair
da bda bd icicleta, alguémici leta,cl al uémlg m que caiu da mm que caqu aiu da mu d moto, mas que smoto, mato as ue sq sofreu sof eu fre
somemesos ente arranhõesrre aente eshõranh ”.”.

E é por toda a por a a E é p tod experiência, queriê , quexpp ência ue Dr. Trannin dr. Tr in due D rann desta-adest
ca cca a sensação deennsação dde immpunidade, dpuunid de,, daqueles que pueeles ue pennsam:amm: ca aca a sensação de imsensaçãão de immpunidade dampunidad daqueles que penqueles qu pennsamns m:
‘todo‘t dotodo mundo faz, eno mu dundo fa enz, então posso agirntão oso posso iragi  errado também erra oado tam émmbém’. Ele m’. Ele 
tamtambt bém mencionam mebém ona ncio a falta de conalta da fa consde c sciência e de cncia ciên e cide de dada-adada
nia. Tnia. Tn Trannin propõennin Tra opõeprn o em então a soluentãoem soluo ae  s ção para este vparção ste va eo es verda-a-verdda
deiroirodde o desafio, ressalafio salo deesa o, reess ltando que tudoo q doltanddo que ttu o depende da ven vo deepende dda vonta-vontaa-
de pdde política, para acolítiica, pparaa acaatar o sistema dtar o sistemma dde vigiar e punie vigiar e punirr, com commdd lítii t i t dt i dd i i id i i
intolntollerância zero. “Clerância zerro. “CCom dez agenComm deez agentes de trânsitotes de ttrânnsitoo, boa o, booa 
vontontvov tade e estratégie ee etade égitéstrat a, é possível fiscpospa, é fiscel síve calizar toda a ciar tzacaliz a cia atoda idade deidad
e mue mue udar a consciênr a cud ciêncodar ns ncia e a cultura e a nc ura cuia ult da impunidadeimpud dadeuna i nid e”. Elelee” El
conttccontinua, explicanddtinuaa, expliccanddo que para issodo que paraa isso basta que se o baasta quee se reve-revee-
zem zem e passem a “cae passeem aa “caanetear” tudo oanetear”” tudo oo que estiver foo quee esstiver fora dara da
lei: “Pei: “Pl Passou alguns sPassou ass alguns sgu segundos mais csegundogu os mais cm cedo da liberaçãcedo da do liberaçãbe ão doão od
semámásems áforo – multa!, emo –áfor eta!mult está parado em arpaestá m emado cima da faixa ddama dcim dxa a faix e pe-e-e pe
destdestd res, não deu prnão u prres, deu referência, e tudrênc e tudiefer ia, e do mais que se mais d e se do m que devevedev

p ,, ,,apreapreender na auto-eendeer naa auuto-eescola, e não foescoola, ee não foor feito, o resuor feito,, o resultadoltado
seja s jasej multa, e até pemul a elta e até peé p nas alternativasnas lteal ernat vastiv s.s.

Para casos maa caPara masos is graves o méraveis g mées o édico propõem o prdico õem opõ umaaum
expeexpee eriência que, gancia eriê e, gaquên ue arante, vai mudate, varan mudavaint m ar a mentalidadmenar a idadntaa al de deede dd
incocoinc nseqüentes noüen nonseqqü ntess no trânsito: “Dirigsit rigo trâns o: “DDi giu bêbado, maêb magiu bêbadoo, matou,atouu,
cauccaussou acidente? –ou aacidentee? – é só trazer paé sóó trazerr parra ficar comigoa ficcar commigo aquiaquuiid t ?id ? é ó tó t fi ii i
nos nos plantões do Siaplanntões doo Siaate, que faço acoate, qque q façoo acoompanhar o ateomppanhp har oo ateendi-endi-
menenmm to a acidentes dacid ato a es dtedent desse mesmo gêmeedess o gêmoesm ênero causadoso caroêner dosadausa  peloo pelo
infranfrai ator. Vai ver na pVai ato na pveor. er prática casos coica cpr os cocaát so omo mortes, am moom s, amortmo tes mpu--mppu
taçõõttaçõões, e o desespedões, ee o deseespero da família nfero dda família nna hora que a gna hoora quee a gente entee 
contcontta que a pessoata quue aa pesssoaa não sobrevivea não soobreviveeu ao acidenteeu ao accidente”..

“Penas mais gr“ nas Pe m is grmai raves ajudam ara es ajave u am ada a coibir, e educaa c ibir, coi e ducae ed açãoa oção
no tno trânsito tem desito râns m detem  ser parte do d pa ser ddo drte d dia-a-dia e não a-didia-a nãoa e n sim--sim
ples les pp folhetos, temheto emfolh os, t  de ser cobradser brad de r co do  a aplicabia a abido  plic lida-lida
dedde , completa.ommple a.de”de” completacompleeta

Gente morre Gennte morre todo o tempotodo oo tempoo, e é precisoo, e é pprecciso dar dar
maismaismm s atenção ao qnçães ate o qaoão a que pode resolpodpque solede re lver os problemosolver blembpro mas,s,mas
prevprevp viní-los. “Quem-los.vin uem“ní- Qu m tem pressa sam pm t sa saretem ess ai antes”. ntesai s” a

9) Proteger o mais vulnerável
10)Você é o responsável pelos outros. 
          Desconsiderando que o Vaticano tem apro-

ximadamente mil carros em circulação e a velocidade 
máxima permitida é de 30km/h, até que as recomen-
dações são coerentes (para um país como o Vaticano 
- haha).

Bom, minha esperança é que você leitor e 
motorista... ou você, leitor e passageiro... leiam 
as placas, caso não consigam seguir os dez man-
damentos do trânsito na íntegra, pelo menos res-
peitem as placas, sigam as placas. As placas mos-
tram a decisão mais confiável que você pode ter, 
elas nunca erram.

E em caso de vandalismo, não deixe de de-
nunciar. Afinal, o que seria de nós, pobres condu-
tores, sem elas... as placas. É só ligar para a ouvi-
doria da Cetrans, no telefone 3036-8070 ou para 
a policia mesmo, no 190.  

ACIDENTES

UM RETRATO DA 
INCONSEQÜÊNCIA
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“...ENTRE NO MEU CARRO
E NÓS VAMOS RODAR...”  Alessandra Tibes (Jornalismo - UNIPAR)

 
“...Eu rodo sem parar
Eu rodo pelos subúrbios escuros
Eu vejo estrelas saindo no céu

É o claro e o vazio do céu
Mas essa noite tudo soa tão bem...”

O Passageiro (The Passenger)
Capital Inicial
Composição: Dinho Ouro Preto / Bozzo Barretti

LUXÚRIA 

UM PECADO PARA
MAIORES DE 18 ANOS

gada - não precisa contar. Se um vê um 
acidente, chega aqui e já passa um para 
o outro. Todo final de semana a gente 
sabe primeiro do que os jornais.

- Os passageiros pedem para acelerar?
- Só pedem para acelerar quando per-

dem o ônibus, aqui acontece muito isso - 
“ahhh! perdi meu ônibus, tem como alcan-
çar?” 

Quais os pontos críticos da cidade?
- Essa “Tranquedo” Neves aí vou te fa-

lar, “vish”, nego anda a 130 por hora.
- Na verdade Cascavel é mal planejada, 

você não consegue chegar de um lado da 
cidade se não for pela Avenida Brasil, Para-
ná e Rio Grande do Sul, todo o trânsito tem 
que passar pelo centro.

- E tem aquele que querem ensinar ta-
xista a dirigir, nós conhecemos tudo, taxi é 
difícil barbeirar.

- Jorge Lacerda, ali é bravo. Essa Rua 
Pio XII com a São Paulo vive dando aciden-
te. Assunção também, me bateram uma 
vez, e fugiram.

- São Paulo com Assunção, nesse meio, 
nesse redondo aqui para passar é uma com-
plicação, só uma área tem semáforo.

- Rotatória é uma coisa boa só que o 
povo é mal educado e não sabe usar – tem 
os  que entram a 150 numa rotatória, isso 
não existe, por isso dá acidente. Com o di-
nheiro que investiram nessa praça aqui, diz 
que agora já da para ver da lua, nós vamos 
entrar no Guiness né! Com a iluminação da 
praça do prefeito. Ao invés de investir em 
semáforos ou redutores de velocidade, de-
pende o lugar. (Risos)

- Muito Obrigada, José, Everson, Jorgi-
nho, Euclides!

- De nada, quando precisar, 
estamos aqui!  

E m uma sala com um sofá antigo, algumas 
cadeiras uma mesa grande e uma televi-
são velha. É a primeira do lado esquerdo 

para quem vem do Terminal Oeste e a última para 
quem vem da Cettrans, as paredes são metade vinho 

e a outra bege, onde se lê, com letras de forma bem 
grande: SALA DOS TAXISTAS.

Esta salinha é como se fosse uma extensão de 
suas casas, já que passam quatro dias, somando 
são 96 horas ininterruptas, do trânsito para a sal,a 
da sala para o trânsito,  depois folga, mas se preci-

sar, a interrompem para atender um cliente.
- Vai querer um taxi?

- Não na verdade eu gostaria de saber pela 
voz de vocês taxistas como é o transito?

- Entra ali na sala dos taxistas e pede para o Zé que 
ele conta.

- Ok, obrigada. Oi, boa-noite! Quem é o Zé?
- Eu sou o Zé - o que você precisa?
- Eu quero saber por vocês taxistas, que passam muito 

tempo nas ruas e conhecem bem a cidade, como é 
o trânsito de Cascavel?

- O trânsito a vinte seis anos atrás, quando 
eu comecei, o trânsito era bem menos. Hoje os 
motoqueiros são bem “esforçados”.

- Fim de semana dá medo de trabalhar, eles 
tomam muito e saem nas ruas, 

tem vez que tem dois três 
tampando a Avenida!

- O que você acha que provoca 
esse trânsito complicado de Cascavel?

- Vem muita gente de fora e nem to-
dos entendem do trânsito daqui então se 
torna um caso mais sério por causa disso. 
Ô filho, fala com a moça também!

- Falta de respeito mesmo o pesso-
al não respeita a sinalização – é,  passam 
na frente dos outros, vivem cortando, é...  
Moto-taxista também pensa que a rapi-
dez da corrida vai fazer diferença só que 
a cidade não é tão grande assim, você 
pode atravessar a cidade em 15 minutos, 
não é um tempo absurdo. Se todos anda-
rem certo o trânsito vai certo, não teria 
tanto acidente.

-A maioria dos acidentes é por atra-
vessar à preferencial e por excesso de ve-
locidade.

- Jorginho vem falar para a moça so-
bre o trânsito!

- O trânsito é assim por...  é discus-
são, é porque um fecha o outro neh! Um 
quer podar o outro, isso aí sempre tem é 
coisa do trânsito mesmo.

- Vocês têm história sobre acidente 
para contar? 

- Já bateram em mim, mas eu nunca 
bati. Duas moças e um rapaz iam do cen-
tro, tudo chapado. É complicado. 

Na maioria das vezes quando tem 
um taxista envolvido em acidente ele 
estava certo, a cada dez acidentes com 
taxista, oito ele estava certo, dois talvez 
estivessem errados, talvez, e olha lá!

- A maioria das histórias que a gen-
te discute aí, já é de manhã ou quando 
você vê mesmo, andando, a maioria é de 
madrugada, que um quebrou um poste 
na Brasil, outro foi fazer as cur-
vinhas das cobrinhas ali 
do centro e tombou 
o carro, isso aí a 
gente vê na 
m a d r u -

 Alessandra Tibes 
(Jornalismo - UNIPAR)

S eria desperdí-
cio de papel 
e espaço, por 

a minha definição do que 
é pecado, já que pecado é 
qualquer desobediência à 
vontade de Deus e cada uma 
tem uma imagem sobre quem 
ou o que é Deus e sobre suas leis 
e vontades. Mas uma dúvida fica: 
por que luxúria é pecado? Ela é o mais 
complexo entre todos os pecados, pois o 
significado é difícil de interpretar. 

O apego aos prazeres carnais é o sexto, 
e provavelmente seja o mais sedutor entre os 
sete pecados capitais. Luxúria está ligada ao 
sexo e sexo a tabus. Não sei como é entre os meni-
nos, mas as meninas falam de sexo somente entre 
as amigas, crescem sabendo que a sociedade não 
pode “conhecer” este fato, pois poderá  julgá-
las como amorais, sem-vergonhas, “galinhas” 
entre outros adjetivos preconceituosos.

Segundo as palavras do filósofo 
Simon Blackburn, da Universidade de 
Cambridge, que está propondo uma 
atualização dos sete pecados capitais 
“A luxúria é como fazer música juntos, 
uma s infonia  comum de prazer  e 
resposta.  Existe  uma pura recipro -
cidade.” De acordo com ele,  hoje  a 
luxúria  deveria  ser  considerada uma 
vir tude e  não um pecado.

Um sinônimo de luxúria é o Sex Shop, já que essa modalidade 
de loja é especializada em artigos para esquentar os momentos ín-
timos a dois ou mais cúmplices. Lá se encontra concretizados todos 
os objetos criados para satisfazer os prazeres carnais e fantasias 

eróticas. Com preços desde cinco reais podendo até pas-
sar do valor de um salário mínimo.

Cascavel parece ter poucos Sex Shops, algo em tor-
no de cinco, porém muitas lojas de lingerie vendem, 
na “moita”, algumas fantasias. O fato mais curioso é 
que a cidade tem um Sex Shop na rodoviária - local 
que teoricamente é local de passagem dos que vão 
para uma outra cidade ou estado - e um comprador 
desses artigos precisa de tempo e planejamento 
prévio para fazer suas compras.

O Sex Shop da rodoviaria, como é mais con-
hecido fica no primeiro andar, no mesmo local 
funciona uma video locadora, uma lan house e 
cabines de filme utilizadas pelos frequentadores 
para assistir filmes pornôs. O dono é um senhor 
bem humorado, que da várias dicas sobre como 
usar os produtos de sua loja, para os que se at-
revem parar pela porta de paredes verde-limão. 

Valdeci Gadino conta que iniciou com as 
cabines a 18 anos atrás, inspirado em uma revis-
ta espanhola. Segundo ele não tinha isso ainda 
no Brasil naquela época, logo em seguida abriu 
o Sex Shop, “não existia na cidade esse tipo 
de comércio, hoje tem bastante.” A locado-

ra, como ele diz, “foi acidente de percurso, 
uma coisa foi levando a outra.”. Tem out-

ra em uma rodoviaria de Campo 
Grande no Mato Grosso do 

Sul. “Tem outra em uma 
rodoviaria em Goiania 
que eu saiba, no Brasil, 

essa não é minha.”
Segundo o anfitrião, 

70 % de sua clientela do 
Sex Shop é feminina. 

“Os homens tem mais 

vergonha.”, eu di-
ria preconceito. 
Valdeci diz, sem pu-
dores desnecessários, 
que os homens são mais focados 
no visual, “qualquer calcinha no varal, levanta 
o fogo dos homens.”. 

Quanto às cabines mais de 90% dos seus cli-
entes são homens, “ nós temos as cabines cheias 
porque os homens gostam de ver. As mulheres 
quando entram é mais por curiosidade, elas vêm 
com as amigas para conhecer.” Outro fato curio-
so do local é que lá se encontra o maior sebo de 
filmes pornos da região, “ ... pode checar”.

- O que mais vende, são assessórios, as-
sessórios comestiveis, óleos de massagem, os jo-
gos, em segundo lugar ficam as próteses e con-
solos. O boom do momento são as Hot Balls, as 
mulheres compram muito.

Enquanto conversávamos chegaram duas 
clientes, de inicio se intimidaram com a minha 
presença mais logo acostumaram. Através delas 
vi a curiosidade das meninas e a habilidade de 
Valdecir em fazer suas cliente sentirem-se à von-
tade para perguntar e falar sobre tudo relacio-
nado ao assunto.

- A gente quer dois desses e um daquele, mais 
dois desses que esquentam, esse é comestivel?...

- Eu tambem quero uma dessas bolinhas! Da 
próxima vez trago o marido junto.

No decorrer várias pérolas, inpiradas pelo 
local, formam-se.

- Os homens são complexados, se a 
namorada levar alguma coisa às vezes ele 
pode ficar inseguro.

- Hahaha, é, tem que pensar bem antes de 
sair de casa.

- A culpa dos homens serem assim, cheio de 
preconceitos e vergonhas, é das mulheres, é sim, 
são vocês que passam mais tempos com os filhos 
e nos educam.

- O que move o mundo é o que acontece em 
torno disso.

- O sexo só é problema quando ele é doentil 
ou prejudica alguém como o caso daquele pai lá 
na Áustria, que manteve a filha por 24 anos tran-
cada no porão.

- É verdade...
-Quando quiser apareça, nós funcionamos 

das dez horas da manhã às dez da noite.  
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