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PAULO BREAK

UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 24 de maio de 2016

Sejus do Ceará confirma morte de 
umuaramense em rebelião penitenciária

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 02/2016
Protocolo N° 13.965.236-3
Objeto:  Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e
fornecimento de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas dos Mu-
nicípios de Curitiba e Região Metropolitana, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuara-
ma e Pato Branco, nos termos do edital. 
DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 9 horas 
do dia 10/06/2016.
Início  sessão/  Disputa  de  Lance:  9  horas  e  30  minutos  do  dia
10/06/2016.
LOCAL:  PALÁCIO  DAS  ARAUCÁRIAS  -  RUA  JACY  LOUREIRO  DE
CAMPOS – 2° andar – Ala C - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-915 –
CURITIBA- PR.
O edital  está disponível  nos sítios eletrônicos:  www.licitacoes-e.com.br,
www.compraspr.pr.gov.br ou www.justica.pr.gov.br – Licitações – 2014.

Curitiba, 19 de maio de 2016.
Christine Zardo Coelho

Pregoeira/SEJU

Umuarama – A Secre-
taria da Justiça e Cidada-
nia (Sejus) confirmou, em 
um balanço geral emitido 
na tarde de ontem (23), a 
morte de 14 presos durante 
os episódios de  rebeliões 
ocorridos em presídios da 
Região Metropolitana de 
Fortaleza, entre o sábado 
(21) e o domingo (22). Entre 
as vítimas está o umua-
ramense Paulo César de 
Oliveira, 46 anos, conhecido 
como Paulo Break, que res-
pondia pelo crime de tráfico 
de drogas. 

Conforme o órgão, os 
assassinatos ocorreram em 
decorrência de conflitos 
entre os detentos. Além de 
Paulo Break, já foram identi-
ficados: Luan Brito da Silva, 
21 anos, que respondia por 
latrocínio;  Francisco Cle-
nildo Felipe Costa, 40 anos, 
respondia por furto; Daniel 
Henrique Maciel dos Santos, 

26 anos, respondia por homi-
cídio e roubo; Diego Martins 
da Silva, 31 anos, respondia 
por roubo; Roberto Bruno 
Agostinho da Silva, 23 anos, 
respondia por homicídio; 
Rian Pereira Paz, 33 anos, 
respondia por tráfico de 
drogas; e Daniel de Sousa 
Oliveira, 22 anos, respondia 
por homicídio e roubo.

Outros seis internos ain-
da não foram identificados. 
Os corpos foram recolhidos 
pela Perícia Forense do Es-
tado do Ceará (Pefoce) para 
a realização de exames 
cadavéricos que deverão 
comprovar a identificação 
das vítimas. Dentre os mor-
tos estão pelo menos cinco 
homens que foram encon-
trados carbonizados.

Segundo o site de notí-
cias G1, na Unidade Prisio-
nal Desembargador Fran-
cisco Adalberto Barros de 
Oliveira Leal, em Itaitin-

ga, foram registradas as 
mortes de Roberto Bruno 
Agostinho da Silva, Rian 
Pereira Paz e Daniel de 
Sousa Oliveira. Os locais 
onde as demais corpos fo-
ram encontrados não foram 
divulgados.

Ontem o Ilustrado con-
versou com uma das irmãs 
de Paulo Break. Ela infor-
mou que a família ainda 
não tinha a confirmação 
oficial sobre a morte de Oli-
veira. Disse que entraram 
em contato com a família 
e uma sobrinha deve ir 
até Fortaleza para fazer o 
reconhecimento do corpo. 

As rebeliões registradas 
nos presídios cearenses 
durante o fim de semana 
ocorreram durante e após 
a greve dos agentes peni-
tenciários. A motivação dos 
conflitos foi a suspensão 
das visitas nas unidades 
prisionais. De acordo com 

O umuaramense Paulo César de 
Oliveira, o Paulo Break está confirma-
do entre as vítimas fatais de rebelião 
em presídios cearenses

a Polícia Militar, os deten-
tos quebraram cadeiras, 
grades, armários e quei-
maram colchões em diver-
sos presídios. A greve dos 
agentes penitenciários foi 
encerrada ainda no sábado. 

MP irá recorrer de 
sentença que condenou
assassino de ex-mulher 
a 9 anos de prisão

Umuarama – O Ministério Público anunciou 
que irá recorrer da sentença que condenou Wil-
lian Paixão Oliveira a nove anos, quatro meses 
e quinze dias de prisão no regime fechado pela 
morte da ex-mulher, Dayane Alves, em março de 
2014. O julgamento foi ontem no fórum da Comarca 
de Umuarama. Segundo o promotor de Justiça, 
Carlos Moreno, a decisão dos jurados de acolher a 
tese da defesa de homicídio privilegiado mediante 
injusta provocação da vítima não condiz com as 
provas apresentadas no processo. Se o Tribunal 
de Justiça, em Curitiba, acatar o recurso do MP 
e anular a sentença Oliveira poderá sentar nova-
mente no banco dos réus.

Como Oliveira está preso desde julho de 2014, 
tecnicamente ele já cumpriu mais de um ano de 
pena e o advogado pode pedir a progressão de 
regime para o semi-aberto. Se isso acontecer, o 
condenado poderá cumprir o resto da pena em 
liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica. 
Para isso acontecer, além de ter pena menor de 
oito anos, o réu também tem que ter bom com-
portamento. 

A sentença foi proferida no fim do dia pelo juiz 
Adriano Cezar Moreira, depois de mais de oito 
horas de julgamento no Tribunal do Júri no Fórum 
local. Mesmo antes da decisão, os familiares da 
vítima estavam revoltados com a tese da defesa. 
Um ex-cunhado de Dayane chegou a bater boca 
com o advogado Luciano Gaioski. 

“Se a condenação não for de pelo menos 20 
anos não haverá justiça”, afirmou o pai de Daya-
ne, Donizete Alves, pouco antes. Para a irmã da 
vítima, Daniele Alves, uma sentença branda é uma 
facada no peito da família. Dayane deixou dois 
filhos, uma adolescente hoje com 15 anos e um 
menino, também filho do assassino, que hoje está 
com quatro anos. A criança, então com dois anos 
teria presenciado o crime e hoje vive com a tia. 

Segundo o promotor, os jurados entenderam 
que Oliveira teria agido sob violenta emoção após 
a injusta provocação da vítima. A defesa do réu 
alegou que a vítima lhe pediu dinheiro para per-
mitir a visita ao filho, e ante a negativa do réu, a 
vítima teria dito que Oliveira não seria pai para 
o filho e que teria que procurar outro. 

O crime
Dayane Alves foi morta com um tiro no peito 

e dois na cabeça dentro de sua casa, no Jardim 
Petrópolis, em Umuarama. O crime foi testemu-
nhado pelo filho do casal, então com dois anos. 
Após matar a ex-mulher, Willian Oliveira fugiu 
levando a criança. 

Na fuga, o matador deixou o menino com sua 
mãe e foi preso quase quatro meses após o crime, 
em Sorocaba, no interior paulista. Segundo a famí-
lia da vítima, Dayane tinha uma medida protetiva 
contra Oliveira. Por essa determinação judicial, o 
réu não poderia chegar perto da vítima. 

O julgamento terminou após oito horas de debates e resultou na 
condenação do réu a nove anos de prisão

Mulher esfaqueada continua na UTI
Umuarama – Andréia 

Lúcia Zanella da Silva, 42 
anos, continuava internada 
na Unidade de Terapia In-
tensiva do Hospital Cemil 
até o final da tarde de ontem. 
Ela passou por cirurgia e seu 
estado ainda é considerado 
grave. Andréia foi esfaquea-
da na noite do último sába-
do, quando estava em um 
bar com amigos, na praça 
Anchieta, em Umuarama. O 
principal suspeito é seu ex
-marido da vítima, segundo 
a polícia. 

A polícia já instaurou 
inquérito e começou a ouvir 
testemunhas do crime. A 
expectativa é que o ex-mari-
do de Andréia se apresente 
para prestar depoimento. 

Segundo a polícia, o crime 

foi em um bar no cruzamento 
da rua Cuiabá com a aveni-
da Rio Grande do Norte. A 
vítima estaria sentada com 
amigos no local quando o ex
-marido chegou armado com 
a faca e desferiu pelo menos 
quatro golpes na região 
abdominal. O homem fugiu 
a pé, deixando para trás a 
arma do crime e também sua 
moto, que acabou recolhida 
ao pátio da delegacia. 

Ainda segundo a polícia, 
testemunhas relataram que 
pouco antes do crime, o 
acusado estaria sentado 
próximo a vítima, também 
no estabelecimento. Ele te-
ria ido embora e quando 
retornou já estava armado e 
atacou a ex-mulher. O casal 
estaria separado há um ano. 

PRF encontra R$ 350 mil em dinheiro
venezuelano escondido em automóvel

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu um 
milhão de bolívares, moeda 
da Venezuela, escondido em 
fundos falsos de um auto-
móvel em Guaíra, na região 
oeste do Paraná. O dinheiro, 
equivalente a R$ 350 mil na 
cotação oficial, estava es-
condido no forro das portas 
e em um compartimento pre-
parado sob o porta-malas de 
um Ford Fiesta.

O carro foi abordado na 
noite de sábado (21), na BR 
163, nas imediações da Ponte 
Ayrton Senna. O motorista, 
de 25 anos de idade, foi preso 
pelo crime de evasão de divi-
sas. Ele, que alegou desconhe-
cer a existência do dinheiro, 
viajava do Rio de Janeiro 
(RJ) com destino a Itaquiraí 
(MS). A PRF encaminhou a 
ocorrência para a Delegacia 
da Polícia Federal em Guaíra.

O dinheiro e o carro foram apreendidos e o motorista foi conduzido para a 
delegacia da PF acusado de evasão de divisas


