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Sem conseguir receber os salários, as zeladoras das escolas municipais e dos
Cmeis decidiram cruzar os braços por tempo indeterminado. A prefeitura diz que

aguarda apenas autorização judicial para fazer o depósito.

De braços cruzados
  FÁBIO DONEGÁ

FeliCidade
divertida
Cerca de mil pessoas
participaram ontem do
FeliCidade do Idoso, que
ofereceu diversos serviços
de saúde e principalmente
muita diversão. O atrativo
mais disputado foi o trenzi-
nho que percorreu as ruas
do Parque de Exposições.
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     BRASILEIRÃO
16h Santos x Bahia
19h Atlético-PR x Grêmio
19h Corinthians x Paraná Clube
21h Cruzeiro x Fluminense
21h Botafogo x Sport

            SÉRIE B
16h30 Ponte Preta x Guarani
16h30 São Bento x Avaí
16h30 Vila Nova-GO x Goiás
16h30 CSA x Criciúma
16h30 Paysandu x S. Correa
19h Fortaleza x Londrina
21h Juventude x Boa Esporte

             FRANCÊS
12h PSG x Angers
15h Amiens x Reims
15h Montpellier x Saint-Etienne
15h Nantes x Caen
15h Nice x Dijon
15h Toulouse x Nîmes

        ESPANHOL
13h15 Alavés x Betis
15h15 At. de Madri x R, Vallecano
17h15 Valladolid x Barcelona

           ITALIANO
13h Juventus x Lazio
15h30 Napoli x Milan

            ALEMÃO
10h30 Hertha x Nuremberg
10h30 Freiburg x E. Frankfurt
10h30 Wolfsburg x Schalke 04
10h30 F. Düsseldorf x Augsburg
13h30 B. M’gladbach x B. Leverkusen

               INGLÊS
8h30 Wolverhampton x Man. City
11h Arsenal x West Ham
11h Bournemouth x Everton
11h Fulham x Burnley
11h Huddersfield x Cardiff
11h Southampton x Leicester
13h30 Liverpool x Brighton

JOGAM SÁBADO

Paraciclistas no PanD
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Pela primeira vez na história, o
Brasil recebe uma competição con-
tinental de paraciclismo de estra-
da. A primeira etapa do Circuito Pan-
Americano ocorre hoje e amanhã na
cidade de São Caetano do Sul (SP),
onde cerca de 150 atletas de cin-
co países disputarão provas de
contrarrelógio e resistência. Dentre
eles estarão dois cascavelenses.

Os paratletas Roberto Marchio-
ro e José Felipe Pavan (foto) levam
o nome do paradesporto de Cas-
cavel na categoria Handbike H5.

Todos competem visando pon-
tos para os rankings nacional e
internacional. A premiação será
com medalhas, do primeiro ao
terceiro lugar em cada uma das
13 categorias.

O Circuito Pan Americano é or-
ganizado pela União Ciclística Inter-
nacional e realizado pela Confede-
ração Brasileira de Ciclismo.

VÔLEI
Após duas semanas de descanso, as
equipes que participam do
Campeonato Municipal Amador de
Voleibol retornam às quadras da
Associação Atlética do Banco do
Brasil de Cascavel neste domingo.
Serão oito jogos, das 8h às 17h30:
Comercial x APCEF (Fem.), Santo
Onofre x Sicoob (F), Brothers x
Comercial (Masc.), Amigos do Vôlei
x Fitness Life (M), Master Team x
AABB (F), AAADU x Copel Clube (F),
São Cristóvão x Guarujá (M) e Lado
Oposto x AAADU (M).

 CANOAGEM
Os canoístas Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr iniciaram ontem as

disputas do Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade em Montemo-o-
Velho, em Portugal. E conseguiram avançar à semifinal, ela no K1-500m e

no K1-1000m e ele no K-1000m. Eles disputam a penúltima fase dessas
provas nesta sexta-feira, em busca de vagas nas finais do Mundial, que

seguirá até domingo. As provas podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal
do Youtube da Confederação Brasileira de Canoagem.
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            BRASILEIRÃO
11h São Paulo x Ceará
16h América-MG x Flamengo
16h Vitória x Atlético-MG
16h Internacional x Palmeiras
19h Vasco x Chapecoense

           SÉRIE C
15h Operário x Santa Cruz
17h Náutico x Bragantino
19h Botafogo-SP x Botafogo-PB

             ESPANHOL
13h15 Espanyol x Valencia
15h15 Sevilla x Villarreal
17h15 Girona x Real Madrid

                ITALIANO
13h Spal x Parma
15h30 Cagliari x Sassuolo
15h30 Fiorentina x Chievo
15h30 Frosinone x Bologna
15h30 Genoa x Empoli
15h30 Internazionale x Torino
15h30 Udinese x Sampdoria

              ALEMÃO
10h30 Mainz 05 x Stuttgart
13h B. Dortmund x RB Leipzig

                 FRANCÊS
10h Lille x Guingamp
12h Bordeaux x Mônaco
16h Olympique x Rennes

          INGLÊS
9h30 Watford x Crystal Palace
12h Newcastle x Chelsea

JOGAM DOMINGO

SÉRIE B
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 43 22 13 4 5 34 18 16
2º CSA 37 22 10 7 5 28 22 6
3º Goiás 36 22 11 3 8 31 27 4
4º Avaí 36 22 9 9 4 30 18 12
5º Guarani 35 22 10 5 7 33 26 7
6º Atlético-GO 34 22 9 7 6 32 30 2
7º Figueirense 33 22 9 6 7 29 25 4
8º Ponte Preta 32 22 9 5 8 27 20 7
9º Vila Nova 32 22 8 8 6 17 14 3
10º Coritiba 30 22 7 9 6 24 23 1
11º Oeste 30 22 7 9 6 23 26 -3
12º Londrina 27 22 7 6 9 22 25 -3
13º Juventude 26 22 5 11 6 17 21 -4
14º Criciúma 25 22 6 7 9 23 27 -4
15º CRB 25 22 6 7 9 17 24 -7
16º Paysandu 25 22 6 7 9 20 28 -8
17º São Bento 25 22 5 10 7 22 25 -3
18º B. de Pelotas 24 22 5 9 8 19 22 -3
19º S. Corrêa 18 22 4 6 12 18 29 -11
20º Boa Esporte 17 22 4 5 13 16 32 -16

HOJE
19h15 Figueirense x B. de Pelotas
19h15 Coritiba x Oeste
21h30 Atlético-GO x CRB

SÁBADO
16h30 Ponte Preta x Guarani
16h30 São Bento x Avaí
16h30 Vila Nova x Goiás
16h30 CSA x Criciúma
16h30 Paysandu x S. Corrêa
19h Fortaleza x Londrina
21h Juventude x Boa Esporte

23ª RODADA

SÉRIE A
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo 41 19 12 5 2 32 16 16
2º Internacional 38 19 11 5 3 27 12 15
3º Flamengo 37 19 11 4 4 29 15 14
4º Grêmio 36 19 10 6 3 23 8 15
5º Atlético-MG 33 19 10 3 6 36 26 10
6º Palmeiras 33 19 9 6 4 29 15 14
7º Corinthians 26 19 7 5 7 22 16 6
8º Cruzeiro 26 19 7 5 7 15 16 -1
9º Fluminense 23 19 6 5 8 19 24 -5
10º América-MG 22 19 6 4 9 18 24 -6
11º Bahia 22 18 5 7 6 20 23 -3
12º Botafogo 22 19 5 7 7 18 25 -7
13º Santos 21 19 5 6 8 21 23 -2
14º Chapecoense 21 19 4 9 6 19 26 -7
15º Sport 20 19 5 5 9 19 30 -11
16º Vasco 19 16 5 4 7 21 26 -5
17º Vitória 19 19 5 4 10 20 39 -19
18º Atlético-PR 18 18 4 6 8 20 19 1
19º Ceará 16 18 3 7 8 11 20 -9
20º Paraná 14 19 3 5 11 9 25 -16

SÁBADO
16h Santos x Bahia
19h Atlético-PR x Grêmio
19h Corinthians x Paraná
21h Cruzeiro x Fluminense
21h Botafogo x Sport

DOMINGO
11h São Paulo x Ceará
16h América-MG x Flamengo
16h Vitória x Atlético-MG
16h Internacional x Palmeiras
19h Vasco x Chapecoense

21ª RODADA

 A Divisão B da 61ª edição dos
Japs (Jogos Abertos do Paraná)
foi encerrada ontem em Coronel
Vivida com o título de campeã
geral para Foz do Iguaçu. A cida-
de da tríplice fronteira ficou em
primeiro na classificação geral

Bronze geral nos Japs
final com 87 pontos. Em segun-
do lugar terminou a delegação
anfitriã, que no último dia de dis-
putas ultrapassou Cascavel, com
73 pontos contra 70 da Capital
do Oeste, terceira colocada.

Maior delegação na competição,

com 155 pessoas, Cascavel travou
uma intensa disputa pelo topo da
classificação geral desde o início
dos Jogos, na última sexta-feira. Já
nos últimos dias a batalha se in-
tensificou pela segunda posição,
com os anfitriões.

Na quarta-feira, no penúltimo
dia dos Japs, os cascavelenses
estavam na vice-liderança depois
do vice-campeonato do basquete
feminino, que marcou a última
participação da cidade em Coro-
nel Vivida. Já a delegação anfitriã
disputou ontem o título do fute-
bol e terminou em segundo lugar,
o suficiente para ultrapassar
Cascavel na classificação.

Na galeria de troféus, além do
bronze geral, as equipes cascave-
lenses conquistaram os de ouro no
kickboxing masculino e no bolão
feminino, os de prata no basquete
e kickboxing feminino, e os de ter-
ceiro lugar no handebol de areia (fe-
minino e masculino).

Os Japs em Coronel Vivida marcaram a primeira das quatro compe-
tições dos Jogos Oficiais do Estado que homenageiam alguns perso-
nagens que contribuíram por anos para o desenvolvimento do esporte
e que infelizmente faleceram recentemente. Seis nomes marcantes
no esporte paranaense dão nomes aos troféus dos Jogos Abertos e
dos Jogos da Juventude neste ano. Os homenageados são Antônio
César Oliveira (Cesinha, ex-árbitro e incentivador do handebol), Nel-
son Rodrigues (coordenador dos Jojups desde 1987), Marcelo Fles-
sak (jornalista cobriu por anos as competições oficiais do Governo
do Estado), Elder Coutinho (ex-jogador de vôlei e secretário de espor-
tes de Assis Chateaubriand), Dirceu Simei Junior (o Koquinho, ex-
jogador, técnico e árbitro de futsal e futebol) e Elói Dreher (o Gambá,
ex-atleta de handebol por Maringá, Paraná e seleção brasileira).

Homenageados
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 24 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- Caio Cesar Aparecido Beltron e Juliana Bertolli Lange
2- Renan Grando e Jaine Maria Pinheiro de Mattos
3- Roberto Ferreira dos Santos e Fabiani dos Santos
4- Jonas Jair Mittanck e Solange Rodrigues da Cruz
5- André Gomes de Oliveira e Carén Eduarda da Silva de Freitas
6- Roberto dos Santos e Elisabeth dos Santos
7- Abilio José Barbosa e Eliane Miranda Gomes
8- Roberto Fernandes e Fabiana Prussak
9- Bruno dos Santos e Évelyn Farias
10-  Wanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos
11- Julio Cesar de Godoy e Terezinha Isabel Guth
12- Juliana Rodrigues Marques e Cátia Poliana de Araújo
13- Anderson Pires dos Santos e Giuliana Jayneffer dos Santos Moreira de Bastos
14- Luiz Carlos Zimmermann e Daiane Camila Zucco
15-Greyson Mateus Primo e Aline Casturino Copatti

 A governadora Cida Borghetti
estará em Cascavel nesta sexta-
feira (24) para uma reunião sobre
o Aeroporto Regional do Oeste. O
encontro terá a participação de
técnicos da Secretaria Nacional
de Aviação Civil e será na sede da
Amop (Associação dos Municípi-
os do Oeste do Paraná) a partir
das 14h. “Queremos um Paraná
forte para seguir em frente, para
isso temos que optar pela cultu-
ra do desenvolvimento regional e
o aeroporto, além de uma deman-
da histórica, é uma obra muita
importante para todo o oeste do
Paraná”, disse Cida Borghetti.

Em julho, a governadora atendeu
a um anseio de mais de quatro dé-
cadas de Cascavel e região e desa-
propriou a área de 148 hectares
entre Cascavel e Tupãssi que vai
permitir a construção do aeroporto
com 2,5 mil metros.

“O aeroporto vai estimular no-
vos negócios e oportunidades, dar
conforto aos moradores do oeste.
A boa infraestrutura é essencial
para desenvolver e assegurar o uso
de todo o potencial da região”, com-
pletou a governadora.

A obra é uma antiga reivindica-
ção dos prefeitos da Amop e da so-
ciedade da região. A projeção é de
que o novo aeroporto atenda mais
de 1,2 milhão de habitantes das
regiões de Cascavel, Toledo, Paloti-
na, Marechal Cândido Rondon, Foz
do Iguaçu, Marechal Cândido Ron-
don e Guaíra. No total, serão aten-
didos pelo menos 52 municípios.

Cida participa de reunião
sobre Aeroporto Regional

A GOVERNADORA Cida Borghetti assinou a desapropriação da área em julho
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 Sem nem entender o significa-
do daquele diagnóstico médico, o
pequeno Gabriel Peratelli, de três
anos, iniciou em maio de 2017
uma difícil batalha contra a leu-
cemia. Ele não podia imaginar o
que vinha pela frente e que a luta
seria tão dura.

As primeiras complicações sur-
giram no centro cirúrgico, quando
foi implantar o cateter para receber
a medicação. Saindo da sala de ci-
rurgia, Gabriel não conseguia mais
respirar sozinho e precisou da aju-
da de aparelhos. O paciente foi en-
caminhado para a UTI Pediátrica do
hospital Uopeccan, onde permane-
ceu internado por 14 dias.

A mãe Daniela Peratelli conta
que, na unidade de terapia intensi-
va, o filho ficou sedado e entubado,
utilizando os mais diversos tipos de
equipamentos que fossem capazes
de salvar sua vida. “Foram cinco
dias sedados e o restante de moni-

Um milagre
chamado Gabriel

toramento. Se não fosse a UTI, o
Gabriel não teria se recuperado tão
rápido ou quem sabe nem estaria
hoje aqui com a gente”, conta.

Mas essa não foi a única vez que
Gabriel necessitou de cuidados es-
peciais. Dois meses depois do pri-
meiro episódio na UTI, o pequeno
retornou à unidade. Desta vez devi-
do a uma crise de asma.  “Para ga-
rantir o bem-estar dele, os médicos
o ‘subiram’ para a UTI, onde ele fi-
cou por três dias”, diz a mãe.

A força de Gabriel diante do tra-
tamento surpreendeu até os fami-
liares, que hoje comemoram sua
recuperação: “Depois de um ano e
três meses, meu filho não tem mais
células da doença. Não precisou de
transplantes porque descobrimos
a leucemia logo no início, o que
demandou apenas quimioterapia.
Hoje apenas continuamos com al-
guns protocolos médicos e muito
acompanhamento”, conta Daniela.

 Mais uma
chance de vida

E é pensando no drama da família do
pequeno Gabriel e de outras famílias

que passam por problemas
semelhantes que o Hospital Uopeccan

de Cascavel projeta a ampliação dos
leitos da UTI Pediátrica, que hoje
funciona com apenas duas vagas.

Com os recursos do McDia Feliz, será
possível viabilizar cinco novos leitos,

que começam a ser implantados
ainda neste ano, e garantir 210

diárias de UTI ao mês.
A venda dos lanches Big Mac nos

restaurantes Mc Donalds neste
sábado é que vai garantir as novas

vagas para crianças e adolescentes.
Todos os 15 mil tíquetes antecipados

já foram vendidos. Agora, quem quer
ajudar na campanha pode comprar o
lanche no sábado (25), dia do evento.

Cada Big Mac custa R$ 16,90. “Só
quem precisa sabe o quanto é

importante esse trabalho. Se não
fosse isso [a UTI Pediátrica], não teria
meu filho comigo. Por isso, peço que
quem puder que compre um lanche

e ajude o hospital a ampliar esses
leitos”, reforça Daniela Peratelli,

mão do pequeno Gabriel.
E também é possível contribuir

adquirindo os produtos promocionais
da campanha, como as camisetas e

os bloquinhos de anotação, vendidos
no Núcleo Solidário do hospital, que
fica na Rua Potiguaras, 880, Bairro

Santo Onofre, em Cascavel.

 RECUPERADO, o
pequeno Gabriel com os

 pais e o irmão

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo pessoal

GABRIEL durante
o tratamento no

Hospital Uopeccan
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Cascavel foi a nona cidade do
Paraná que mais gerou empregos
com carteira assinada no mês de
julho. Conforme dados do Caged
(Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério do
Trabalho e Emprego, o Município
criou mês passado 112 novos pos-
tos de trabalho formais, resultado
da diferença entre as 3.940 admis-
sões e os 3.828 desligamentos.

Quem puxou as contratações no
mês passado foi a indústria da
transformação, responsável pela
criação de 116 novas vagas - 937
contratações e 821 demissões.

Cascavel é destaque estadual

Conforme o economista da Fiep (Fe-
deração das Indústrias do Estado
do Paraná) Marcelo Alves, grande
parte das formalizações ocorreram
na indústria alimentícia, principal-
mente nas cooperativas. “O setor
de alimentos é muito forte na re-
gião e isso com certeza fez a dife-
rença na quantidade de empregos
gerados em julho. São as coopera-
tivas que vêm dando o tom e apre-
sentando bons resultados”, afirma.

O segmento gerou 211 novos
empregos no mês passado, nú-
mero que, segundo Alves, é bas-
tante expressivo.

O destaque também vai para
o setor de serviços, que gerou 82
novas vagas formais de emprego
em Cascavel, ao contrário do de-
sempenho registrado em junho,
quando o segmento fechou 36
postos de trabalho. Os serviços
industriais de utilidade pública
também abriram oito novas va-
gas formais de emprego. Em ju-
lho, foram nove admissões e ape-
nas um desligamento.

DEMISSÕES
Em contrapartida, dos oito setores analisados pelo Caged em Cascavel,
cinco demitiram mais do que contrataram em julho. O comércio foi o que
fechou o maior número de vagas: 48 no total.
Quem também encerrou o mês passado no vermelho na geração de empregos
foram a agropecuária (-19), a construção civil (-15), a administração
pública (-10) e a extrativa mineral (-2).

ACUMULADO
De janeiro a julho deste ano,
Cascavel gerou 1.973 novas vagas
formais de emprego e foram os
setores de serviços, indústria da
transformação e construção civil que
tiveram os melhores desempenhos.
No primeiro caso, mais de 1,6 mil
postos de trabalho foram criados,
enquanto na indústria, 733.
De acordo com o economista
Marcelo Alves, foi a produção de
carrocerias e de veículos
automotores que demandou boa
parte da mão de obra do período.
Já na construção civil houve 238
formalizações em sete meses.
“Historicamente, temos uma
estrutura produtiva muito forte em
alguns segmentos e vários deles se
encontram em Cascavel e região”,
diz o economista, que prevê um
cenário de retomada do crescimento
na geração de empregos.

Paraná
O Paraná fechou o mês de julho deste

ano com saldo positivo de 2.485
postos de trabalho com carteira

assinada, resultado das admissões
menos os desligamentos ao longo do

mês. O destaque fica com a
construção civil, que empregou 1,2
mil pessoas. Conforme o Caged, é o

melhor resultado desde abril, quando
foram criados 9.228 empregos.

Esse desempenho coloca o Paraná
como o sexto estado que mais gerou
vagas de emprego no Brasil em julho,

e mostra uma recuperação em
relação ao mês anterior, com um

aumento de 13,3% no total de
admitidos, afetado principalmente

pela greve dos caminhoneiros.

 INDÚSTRIA alimentícia foi o destaque na geração de empregos em Cascavel

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Fonte: Caged - MTE

MUNICÍPIO SALDO
Curitiba .................................. 1.306
S. José dos Pinhais ...................... 368
Campo Mourão ......................... 279
Foz do Iguaçu ............................ 257
Medianeira ............................... 187
Maringá .................................... 182
Pato Branco .............................. 160
Fazenda Rio Grande .................. 127
Cascavel .................................... 112
Almirante Tamandaré ................. 93

RANKING ESTADUAL
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 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Fábio Donegá

 Sem receber os salários do
mês de julho, as cerca de 170 ze-
ladoras que prestam serviço nas
escolas municipais e nos Cmeis
(Centros Municipais de Educação
Infantil) de Cascavel decidiram
cruzar os braços e não retornar
ao trabalho enquanto a situação
não for resolvida. Na tarde de
ontem elas protestaram em fren-
te à prefeitura e anunciaram que
estão em greve.

As mulheres são contratadas
pela empresa RR Serviços, ven-
cedora da licitação e que desde
2016 é prestadora de serviços
ao Município de Cascavel. Acon-
tece que a empresa alegou es-
tar em dificuldades financeiras
e deixou de cumprir algumas
obrigações, entre elas o paga-
mento dos salários às funcioná-
rias que deveria ter ocorrido no
quinto dia útil do mês.

Ângela Maria de Oliveira Mere-
les, presidente do Siemaco (Sin-
dicato dos Empregados em Em-
presas de Prestação de Serviços
de Asseio, Conservação e Limpe-
za Urbana), diz que a situação se
tornou insustentável e muitas mu-
lheres estão em dificuldades.
“Acho que a prefeitura deveria fis-
calizar melhor esses contratos,
desde o começo, porque é uma
coisa que não deveria acontecer.
A prefeitura deveria ter uma for-
ma de controlar os valores porque
esses R$ 530 mil que a empresa
pegou está no bolso de alguém e
de quem será?”, indaga.

Zeladoras
cruzam
os braços

 Vias legais
O procurador jurídico do Município de Cascavel, Luciano Braga Côrtes,

lembrou que a prefeitura fez o depósito dos valores, mas que a empresa não
os repassou às funcionárias. Ontem, o advogado do sindicato entrou com
uma ação na Justiça do Trabalho com o objetivo de conseguir uma liminar

que autorize o Município a fazer o depósito direto na conta das
trabalhadoras. Até o fechamento desta edição não havia um

posicionamento da Justiça.  A RR Serviços deveria ter repassado uma série
de documentos à prefeitura no dia 17 de agosto, conforme acordo firmado
com o MPT (Ministério Público do Trabalho) na semana passada para que o

valor fosse depositado na conta das trabalhadoras sem passar pela
empresa. Acontece que a empresa entregou só parte da documentação, o

que impediu o pagamento. “Nós não podemos ficar administrando um
contrato que não é nosso”, argumenta Braga Côrtes.

Apoio popular
Em protesto, as zeladoras se reuniram em frente

à prefeitura ontem e prometem voltar nesta
sexta-feira, às 8h. Ângela Mereles, inclusive,
pede às mães que têm crianças nos Cmeis para

que ajudem na manifestação. “A população
que tem seus filhos nos Cmeis venha nos

auxiliar”, conclama. No início da tarde de
ontem houve uma reunião no auditório da

prefeitura entre as trabalhadoras, a secretária
Márcia Baldini (Educação) e o procurador

jurídico Luciano Braga Côrtes para explicar a
situação, mas, como o clima estava tenso, foi
formada uma comissão para discutir a questão

em uma sala separada.

MANIFESTANTES foram recebidas no
auditório da prefeitura

TRABALHADORAS em frente à prefeitura na tarde de ontem
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A dona de casa Maria Isabel de
Pilar, de 68 anos, e o aposentado
Isael Pereira Munhoz, de 62 anos,
chegaram cedo ao Parque de Expo-
sições Celso Garcia Cid para parti-
cipar da quarta edição do progra-
ma FeliCidade do Idoso, realizado
ontem pela Secretaria de Assistên-
cia Social de Cascavel.

Os dois vieram especialmente
para o baile da terceira idade. Ma-
ria dança há pelo menos dez anos
e há cinco Isael a acompanha. O
ritmo preferido da dupla é a valsa,
e era por ela que aguardavam ansi-
osamente. “Viemos nos divertir,

FeliCidade é sair da rotina
TRENZINHO DA
ALEGRIA
Desta vez, a sensação era o
trenzinho que passeava pelas ruas
do parque. A cada viagem, oito
passageiros seguiam para o passeio.
Geralda Coelho, que pela segunda
vez participou das ações, aprovou
a novidade: “Gostei muito do
carrinho. É bem divertido”.
Ela estava acompanhada da amiga
Ivone Borges Spindola, que logo
depois do passeio de trem se
apresentaram no palco principal do
evento com um espetáculo de valsa.

Põe na agenda
A próxima edição do FeliCidade do
Idoso já está sendo planejada e será
no fim de outubro deste ano e deve

reunir em torno de mil idosos, o
mesmo público registrado nesta

quinta-feira (23).

dar risada com os amigos, dançar
bastante. Com certeza sairemos
daqui bem mais felizes”, diz Maria.

E é pensando em alegrar a roti-
na dos idosos que a cada edição
do FeliCidade do Idoso novas atra-
ções são programadas. “Tentamos
inovar a cada edição para que os
idosos saiam de casa para fazer
algo diferente, já que o objetivo prin-
cipal do programa é dar protagonis-
mo à terceira idade fazendo com
que participem das ações e tro-
quem experiências”, explica o se-
cretário de Assistência Social de
Cascavel, Hudson Moreschi.

Mais serviços
O FeliCidade do Idoso reuniu 30 serviços gratuitos aos participantes,
como aferição da pressão arterial, teste de glicemia, jogos de raciocínio,
cortes de cabelo, entre outros, e, é claro, muita diversão.
Carlos da Silva aproveitou a oportunidade para colocar alguns dos
exames em dia. Logo que chegou ao Parque de Exposições foi ao estande
da saúde para ver como estava o controle da diabetes. Lá, os profissionais
fizeram o exame, que rapidamente informou o quadro do aposentado. A
boa saúde garantiu a Carlos e a esposa uma tarde tranquila e divertida:
“Agora é só curtir o dia”, comemorou.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

IDOSOS puderam
fazer gratuitamente
exames de glicemia
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O projeto de revitalização da
área central de Cascavel dá mais
um importante passo. Após reuni-
ões e pesquisa, foi constatada a ne-
cessidade de um levantamento cen-
sitário das empresas que estão ins-
taladas no espaço central conheci-
do como quadrilátero - entre as Ruas
Paraná e Rio Grande do Sul (eixo nor-
te sul) e Barão do Cerro Azul e Sete
de Setembro (eixo leste oeste).

O resultado do censo deve dar
subsídios para as próximas
ações que serão adotadas para a
melhoria do espaço.

O censo foi sugerido após a
apresentação da avaliação do Ra-
dar de Ambiente, que pontuou 19
itens relacionados a infraestrutura,
mobilidade, meio ambiente, limpe-

Centro passará por censo
za, entre outros, naquele espaço,
com as cerca de 600 empresas ins-
taladas no perímetro central, que
engloba pelo menos 10 mil pesso-
as entre moradores, empresários
e trabalhadores diariamente. A co-
munidade deu nota 6,42 ao espa-
ço, que está passando por uma
ampla transformação.

“Nossa área central se traduz
num grande shopping aberto, que
atrai pessoas de todas as regiões
da cidade e da região, e precisa
estar bem cuidado. Já avançamos
em questões de segurança e esta-
mos preocupados com as questões
sanitárias e de acessibilidade, as
quais estamos fazendo as adapta-
ções necessárias”, disse o prefei-
to Leonaldo Paranhos.

A Governança já definiu o questionário que será aplicado por meio do
Censo Empresarial e as estratégias. O prefeito Leonaldo Paranhos fez
questão de participar da reunião e pediu que um estudo mais amplo
envolva também a área da antiga rodoviária.
O objetivo é embasar as ações para essas áreas centrais, para o melhor
desenvolvimento desses espaços.

Antiga rodoviária

O que é
O projeto de revitalização da

área central é amplo e
envolve a prefeitura, a

Fecomércio PR e o Sebrae/PR
que, juntos, visam

implementar novas práticas
comerciais para atrair

consumidores e tornar o local
um excelente espaço de
compra e lazer para os
moradores e visitantes

da cidade.
De acordo com o secretário

de Desenvolvimento
Econômico, João Alberto

Soares de Andrade, a
Governança - composta por
representantes de todas as

entidades representativas do
comércio - tem a missão de
articular e viabilizar ações

que potencializem o projeto,
otimizando o espaço para a

promoção de bem-estar,
geração de negócios e

resultados futuros.
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Alunos, pais e professores se
unem nesta sexta-feira (24) em
torno do tema da Semana Nacio-
nal da Pessoa com Deficiência In-
telectual e Múltipla em Cascavel,
enfatizando a família e as políti-
cas públicas. A programação pre-
vê caminhada nos períodos da
manhã (9h) e da tarde (14h), ini-
ciando na Rua 7 de Setembro
com a Avenida Brasil e prosse-
guindo até a Travessa Padre
Champagnat, onde a Apae esta-
rá prestando esclarecimentos
sobre o atendimento nas áreas
da educação, saúde, assistência
social, além do Nota Paraná. Às
10h e às 15h haverá roda de ca-
poeira com alunos da Apae.

Calçadão Apaexonado
Em ato que será realizado às
10h desta sexta-feira (24), no
terceiro piso do Paço Municipal
de Cascavel, o prefeito
Leonaldo Paranhos e
secretários entregam o Alvará
de Licença de Funcionamento a
22 vendedores ambulantes que
atuam no Centro da cidade por
meio do Projeto Bike Legal, e a
oito que trabalham com
trailers de lanches.
A entrega desses 30 alvarás faz
parte do processo de
regularização de ambulantes e
de um amplo programa de
revitalização do comércio da
região central de Cascavel.

Bike Legal
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Quase toda criança brinca ou
tem vontade de brincar de trem,
especialmente aqueles a bateria,
que andam pelos trilhos em mi-
nicidades. Mas se engana quem
pense que isso seja coisa de cri-
ança. Pelo contrário, o ferreomo-
delismo é um dos hobbies mais
antigos do mundo. Sua origem re-
monta ao período em que o trans-
porte ferroviário foi adotado mas-
sivamente. As primeiras miniatu-
ras de trens foram fabricadas por
volta de 1830 por artesãos ale-
mães. De lá para cá, muita coisa
mudou, principalmente no Brasil,
onde o transporte de passageiros
pelas ferrovias deixou de aconte-
cer, com exceção dos passeios
turísticos. Mesmo assim, a pai-
xão de algumas pessoas por esse
hobby só se intensificou.

Em Cascavel, por exemplo, o
funcionário público Luiz Fernan-
do Zorzi, de 45 anos, aderiu a
esse hobby para matar a sau-
dade dos áureos tempos das
ferrovias. “Aderi a esse hobby
pelo meu filho que tem oito
anos e se interessou pelo
tema. Há dois anos montamos
alguns trilhos em um tablado
simples e neste ano construí-
mos uma maquete mais com-
pleta”, conta Zorzi, que possui
três locomotivas e oito vagões:
“Pelo menos umas três vezes
por semana mexemos em nos-
sos trens. É um hobby muito
prazeroso”, acrescenta.

RÉPLICAS
Esse hobby tem conquistado cada vez mais aficionados de norte a sul do País.
No Brasil, a única fabricante de trens elétricos em miniaturas e réplicas de
composições reais na América Latina é a Frateschi, empresa com sede em
Ribeirão Preto, no interior paulista, e que tem no estado de Santa Catarina um
de seus principais mercados. “As pessoas pensam que o transporte ferroviário
morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico
imprescindível para um país como o Brasil, e esse crescimento ajuda a fomentar
ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens”, diz Lucas
Frateschi, diretor da empresa. No Brasil existem diversas associações que
reúnem os apaixonados por esse hobby saudável e interessante.

LUIZ ZORZI

DIVULGAÇÃO

SÃO RÉPLICAS que encantam pelos detalhes

APAIXONADO por trens, Zorzi aderiu
ao ferreomodelismo para matar a
saudade dos áureos tempos das ferrovias

Brincadeira
de gente
grande

SAIBA MAIS
Fundada em 1967, a Indústrias Reunidas Frateschi é a única fabricante da
América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições

reais. Tem a missão de divulgar e preservar a memória ferroviária do Brasil por
meio da prática do ferreomodelismo. Quer saber mais sobre os modelos, séries

únicas, minicidades? Consulte o site www.frateschi.com.br.

Brincadeira
de gente
grande
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- MURILO ALVES CORREA E ARIANE SILVEIRA NASS
02- GILBERTO DE SOUZA LIMA E ANDRESSA PERTILE DRUMONT
03- EVERTON FURTADO DE SOUZA E ESTER BARRETO DE SOUZA
04- LEANDRO DE FREITAS BORGES E EVELYN CRISTINA MIODUTZKI
05- OSMAR JOSÉ KACZMAREK E FRANCIELE DE OLIVEIRA
06- JONAS OLIVEIRA DA MAIA E DEBORAH PAULA DOS SANTOS
07- GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA E JOSIANE DE OLIVEIRA GRACIANO
08- ALBERTO BRANDÃO DE CARVALHO E MARIANA MONAKA MARTINS
09- MAYCON CARRARA DA SILVA E JOELMA CAMARGO DOS SANTOS
10- ANTONIO CARLOS LATANCE E DULCINÉIA MEIRELES HORBACH
11- JOÃO VITOR BUENO E MIRIAM ORTEGA MARTINS
12- LAUDELINO FUSSIGER E GRAZIELA LOURENÇO GREGORIO
13- MARCO ANTONIO LAUXEN GONÇALVES E ROSANA SOUZA SILVA
14- CLEBER BALBINOT E EDIMARA APARECIDA MARQUES
15- RONIVAL ALVES DE LIMA E MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS
16- GENIVALDO DA SILVA RODRIGUES E RIVAMARCIA CADETE
17- ANDRÉ SOKOLIKE JUNIOR E JAQUELINE BARBOSA
18- GILSON FRANCISCO MACIEL E JOCIANE PINTO
19- JOÃO ALVES DE SOUZA E MARIA MARTINS ROSA
20- AMILTON JOSÉ RIBEIRO DA SILVA E ANDREIA DE FATIMA KOCI
21- FELIPE DIORGENES COMAMALA ARBUSA E VALERIA PEREIRA DE NOVAES QUEIROZ
22- MARCOS JOSÉ DA SILVA E ALEXSANDRA PONCIANO DE ANDRADE
23- LUIZ CARLOS DA SILVA KORILO E VIVIANE PEREIRA RAMALHO
24- DAVID CHARLES MORETTI DE MENEZES E GISELE OLIVEIRA DA LUZ
25- VALDECIR PAULO POSSAMAI E VANESSA CARLA DE CARVALHO
26- GILMAR ANTONIO ODY E JOCIMARA BATISTA SALES
27- DIOGO FAGNER CAMPOS E TATIANE SUTIL DOURADO
28- FERNANDO TEIXEIRA CARDOSO E ANDRIELE CRISTINE LEAL LOPES
29- KAEL JULIO RIBEIRO E IONARA KAUANI DA SILVA
30- SILVIANO FAVARETO MARTINS E EMANUELLI ANTUNES PEREIRA
31- ANDERSON CORREA DA LUZ E LUCIANE MAZUREK
32- EDUARDO HENRIQUE LEMES E JHENIFFER SANTOS NARDELLI
33- ERICKY MATHEUS KOVALISKI E ANA PAULA LOPES
34- NATANAEL SCHWEGERT E VILMA DE SOUZA FERREIRA

Cascavel, 24 de agosto de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Mais 25% para
aposentados; entenda
O STJ (Superior Tribunal de Justi-
ça) decidiu na quarta-feira (22)
que todos os aposentados que

necessitam de auxílio permanen-
te têm direito a acréscimo de 25%

no benefício mensal pago pela
Previdência Social. A decisão foi

tomada por 5 votos a 4 pela
Primeira Seção da Corte, mas

ainda cabe recurso. As informa-
ções são da Agência Brasil.

Antes da decisão do colegiado, o
acréscimo era garantido somente
para aposentados por invalidez
que precisavam pagar um cuida-
dor, por exemplo, conforme está

previsto na Lei de Benefícios
Previdenciários, norma que

específica os benefícios aos
quais os segurados têm direito.

Conforme o entendimento, o
adicional será pago mesmo nos

casos em que o aposentado recebe
o teto do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), definido em R$

5.645,80 para 2018.

Inflação recua
A inflação medida pelo IPCA-15
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15) teve
variação de 0,13% em agosto,
fechando em 0,51 ponto
percentual abaixo da alta de
0,64% de julho. É a menor taxa
para agosto desde a deflação
(inflação negativa) de 0,05%
relativa ao mesmo mês de 2010,
portanto dos últimos oito anos.
Os dados relativos ao IPCA-15 foram
divulgados ontem (23) no Rio de
Janeiro, pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
Prévia do IPCA, a inflação oficial do
País, o IPCA-15 fecha os primeiros
oito meses do ano - janeiro a
agosto - com alta acumulada de
3,14%. Já a taxa acumulada nos
últimos 12 meses ficou em 4,30%,
abaixo dos 4,53% dos 12 meses
imediatamente anteriores. Em
agosto de 2017, atingiu 0,35%.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 34
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30

Giro da
Violência
Bingo clandestino
A operação que desarticulou um
cassino clandestino no Centro de
Cascavel na noite de quarta-feira
gerou muita especulação ontem.
Funcionários de empresas que
funcionam no mesmo prédio
relataram que o primeiro andar, onde
funcionava o cassino, sempre era
visitado por pessoas bem vestidas,
mas que os vidros escuros impediam
de ver o que acontecia lá dentro. A
polícia já identificou os responsáveis
pelo bingo que assinaram um termo
circunstanciado.

Idosa ferida
Uma idosa ficou ferida em um
acidente registrado na tarde de
ontem no Centro de Cascavel. A
colisão aconteceu na Rua Rafael
Piccoli, esquina com a Rua Mato
Grosso. Um Fox seguia pela Rua
Rafael Piccoli quando bateu em um
Renault Clio que seguia pela Rua
Mato Grosso. Com o impacto, o Clio
bateu em um Pálio estacionado. A
idosa teve ferimentos leves e foi
levada para atendimento hospitalar
pelo Corpo de Bombeiros.

193 fora do ar
O telefone 193 do Corpo de
Bombeiros ficou algumas horas sem
funcionar na tarde de ontem em
Cascavel. Foi necessário apoio da
Polícia Militar e a população foi
orientada a ligar para o telefone 190
para pedidos de socorro. Por volta
das 15h de ontem o sistema foi
reestabelecido e o atendimento
normalizado por meio do telefone.

 A Polícia Militar prendeu na tarde
de ontem um homem de 43 anos que
agrediu a mãe, de 67 anos, que fazia
aniversário ontem. Em vez de presen-
te e gratidão, ela levou uma surra do
filho, e o caso chegou à polícia.

O crime aconteceu na Rua do

Vale, no Loteamento Nova Cida-
de, em Cascavel.

Segundo a polícia, o homem não
tinha sinais de embriaguez, mas é
surdo-mudo. Ele foi encaminhado
para a 15ª SDP (Subdivisão Polici-
al) de Cascavel.

“Surra” de
aniversário

 A média de acidentes de trân-
sito no mês de agosto é de 11
por dia. O dado é do Corpo de
Bombeiros, que alerta para o alto
número de colisões na cidade.
Do início de agosto até o dia 22,
foram 250 batidas atendidas
pela corporação.

Já média de ocorrências é de
mais de 20 ocorrências por dia,
das mais diversas.

Segundo o Corpo de Bombei-
ros, a maioria dos acidentes é
registrada perto do meio-dia e no
fim da tarde, horários de mais
movimentação nas ruas de Cas-
cavel. A quantidade de acidentes

deste ano, em oito meses incom-
pletos, já superou todo o regis-
trado em 2017.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Arquivo/Aílton Santos

ALERTA PARA ACIDENTES
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Em 2014, em 48 horas de ter-
ror na PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel) os presos mostraram
quem manda no presídio: o PCC
(Primeiro Comando da Capital).
Quatro anos depois, a situação é a
mesma. Tanto que tão logo conclu-
ída a construção do “motelzinho”
onde ocorrem as visitas íntimas
dos presos, o líder da facção foi ti-
rado da sela para “conferir” se es-
tava tudo do seu agrado.

A direção não nega o comando,
pelo contrário, ressalta que as fac-
ções criminosas tomam conta da
unidade: “Se o preso não é de fac-
ção criminosa, ele diz ser, princi-
palmente para ganhar respeito
dentro da unidade. Eles agem em

 Audiência por vídeo
Ontem uma novidade foi estreada

na cadeia. Sete presos fizeram
uma audiência por vídeo com a
Vara de Execuções Penais, de
Cascavel. As audiências serão

realizadas em uma sala improvi-
sada, um dos locais em que a
reforma está terminando, com
câmera e equipamentos que a

administração da unidade conse-
guiu por meios próprios.

De acordo com a direção da
unidade, o sistema, que já

funcionava na PIC (Penitenciária
Industrial de Cascavel), vai

facilitar as audiências e também
poupar recursos como polícia

para escolta e viatura do Depen
para transportar os presos até o

Fórum Estadual.

 A gestão do Governo Beto Richa se enrolou para a conclusão
da reforma da unidade destruída há quatro anos e a obra foi entre-
gue apenas em 2016. Depois da rebelião de novembro do ano
passado, outra reforma foi licitada, começou e deve ser concluída
no fim de setembro. “Finalizamos há poucos dias o ‘motel’, dispo-
nibilizando 12 salas para visitas íntimas, e agora estamos traba-
lhando no ambulatório e no centro médico. Depois, vamos termi-
nar a reforma da escola, vamos construir uma horta e aí partimos
para a reforma do terceiro bloco, que está isolado”, explica o dire-
tor da PEC, Valdecir Glalik.

Alguns detentos estão aju-
dando na pintura dos espa-
ços e parte da reforma está
sendo bancada por doações
da comunidade.

PCC ainda domina PEC
grupos, em diversos crimes, tudo
para ressaltar a atividade principal
do tráfico de drogas. E se eu tiro
daqui um líder de facção hoje, ele
já tem uma hierarquia de quem vai
assumir no lugar dele”, revela Val-
decir Glalik, diretor da PEC.

 Em 2014, o Sindarspen (Sindicato de Agentes Penitenciários
do Paraná) já considerava o número de agentes insuficiente para a
quantidade de detentos. A situação, segundo o Sindicato, piorou ao
longo dos anos. “Em 2009 tínhamos um plantão com 64 funcioná-
rios trabalhando ao mesmo tempo. Hoje, estamos com 28. O ideal
seria ter 70 agentes por plantão”, ressalta o diretor-executivo do
sindicato em Cascavel, Thiago Correia.

Para a direção, a falta de efetivo trata-se de um problema históri-
co e que ocorre em todas as unidades.

Celas superlotadas
De acordo com a direção da

PEC, 830 presos ocupam dois
blocos da cadeia. O terceiro
bloco está isolado para refor-
ma. De acordo com o Sindars-
pen, o ideal seria que a estrutu-
ra tivesse apenas 576 deten-
tos. O ideal para cada cela é ter
seis presos, mas, em alguns
locais, segundo agentes peni-
tenciários, há até 12 detentos.

 O MOTIM
No dia 24 de agosto de

2014 os presos tomaram a
PEC e durante 48 horas o
Brasil assistiu a cenas de

horror: presos sendo
decapitados e as cabeças

expostas no alto dos
telhados do presídio

destruído.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

 Previsão é de
que reforma seja
concluída no fim

de setembro

 Falta de efetivo

 PRESOS tomaram penitenciária, em 2014, e rebelião resultou em cinco mortes e 25 feridos

 SEM PUNIÇÃO
Hoje completa quatro anos de uma das mais violentas

rebeliões da história do Paraná. Foram cinco mortes com
requintes de crueldade e 25 feridos. Até hoje o Ministério

Público tenta responsabilizar os 33 presos que teriam sido
os articuladores do motim, mas sem sucesso. A denúncia já

bateu na porta da Justiça de Cascavel e no Tribunal de
Justiça sem sucesso.

O processo tem mais de mil páginas que relatam diver-
sos crimes: homicídio, dano ao patrimônio público, tortura.
E, apesar da gravidade do cenário, os responsáveis ainda

não foram punidos.

DIREÇÃO disponibilizou materiais para
realização de audiências por vídeo

R eforma
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para escolta e viatura do Depen
para transportar os presos até o

Fórum Estadual.

 A gestão do Governo Beto Richa se enrolou para a conclusão
da reforma da unidade destruída há quatro anos e a obra foi entre-
gue apenas em 2016. Depois da rebelião de novembro do ano
passado, outra reforma foi licitada, começou e deve ser concluída
no fim de setembro. “Finalizamos há poucos dias o ‘motel’, dispo-
nibilizando 12 salas para visitas íntimas, e agora estamos traba-
lhando no ambulatório e no centro médico. Depois, vamos termi-
nar a reforma da escola, vamos construir uma horta e aí partimos
para a reforma do terceiro bloco, que está isolado”, explica o dire-
tor da PEC, Valdecir Glalik.

Alguns detentos estão aju-
dando na pintura dos espa-
ços e parte da reforma está
sendo bancada por doações
da comunidade.

PCC ainda domina PEC
grupos, em diversos crimes, tudo
para ressaltar a atividade principal
do tráfico de drogas. E se eu tiro
daqui um líder de facção hoje, ele
já tem uma hierarquia de quem vai
assumir no lugar dele”, revela Val-
decir Glalik, diretor da PEC.

 Em 2014, o Sindarspen (Sindicato de Agentes Penitenciários
do Paraná) já considerava o número de agentes insuficiente para a
quantidade de detentos. A situação, segundo o Sindicato, piorou ao
longo dos anos. “Em 2009 tínhamos um plantão com 64 funcioná-
rios trabalhando ao mesmo tempo. Hoje, estamos com 28. O ideal
seria ter 70 agentes por plantão”, ressalta o diretor-executivo do
sindicato em Cascavel, Thiago Correia.

Para a direção, a falta de efetivo trata-se de um problema históri-
co e que ocorre em todas as unidades.

Celas superlotadas
De acordo com a direção da

PEC, 830 presos ocupam dois
blocos da cadeia. O terceiro
bloco está isolado para refor-
ma. De acordo com o Sindars-
pen, o ideal seria que a estrutu-
ra tivesse apenas 576 deten-
tos. O ideal para cada cela é ter
seis presos, mas, em alguns
locais, segundo agentes peni-
tenciários, há até 12 detentos.

 O MOTIM
No dia 24 de agosto de

2014 os presos tomaram a
PEC e durante 48 horas o
Brasil assistiu a cenas de

horror: presos sendo
decapitados e as cabeças

expostas no alto dos
telhados do presídio

destruído.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

 Previsão é de
que reforma seja
concluída no fim

de setembro

 Falta de efetivo

 PRESOS tomaram penitenciária, em 2014, e rebelião resultou em cinco mortes e 25 feridos

 SEM PUNIÇÃO
Hoje completa quatro anos de uma das mais violentas

rebeliões da história do Paraná. Foram cinco mortes com
requintes de crueldade e 25 feridos. Até hoje o Ministério

Público tenta responsabilizar os 33 presos que teriam sido
os articuladores do motim, mas sem sucesso. A denúncia já

bateu na porta da Justiça de Cascavel e no Tribunal de
Justiça sem sucesso.

O processo tem mais de mil páginas que relatam diver-
sos crimes: homicídio, dano ao patrimônio público, tortura.
E, apesar da gravidade do cenário, os responsáveis ainda

não foram punidos.

DIREÇÃO disponibilizou materiais para
realização de audiências por vídeo

R eforma
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Edgar na Câmara
O ex-prefeito Edgar Bueno (PDT) voltará à Câmara de

Cascavel quarta-feira, às 14h, para explicar as ressalvas do
Tribunal de Contas do Estado na análise dos gastos da
prefeitura em 2015. Apesar de já ter esclarecido alguns
dos pontos mais polêmicos aos membros da Comissão de

Economia e Finanças, Edgar Bueno foi chamado para
sanar as dúvidas que restaram.

Irregularidades
A Coordenadoria de
Fiscalização encontrou três
impropriedades:
divergências no balanço
patrimonial e contabilidade;
ausência de pagamento para
cobrir déficit atuarial do
regime de previdência no
valor de R$ 2,4 milhões e
obras inacabadas. Edgar
Bueno fez as justificativas
demonstrando os pagamentos
e as adequações das contas
que foram aprovadas com
ressalvas do TCE.

Regimento
O novo regimento prevê
regras de ampla defesa de
contraditório ao prefeito na
análise de contas
municipais: o que hoje não
existe. Também estão
mantidos novos critérios
para admissão de denúncias

contra prefeito, vice e
vereadores. Se estivesse em
vigor o novo regimento,
tanto Edgar Bueno quanto
Fernando Hallberg (PPL)
teriam outros
encaminhamentos em seus
respectivos assuntos.

Mais amor
Já o vereador Josué de
Souza (PTC) propõe a
criação do Movimento
Clamor por Amor a Cascavel
- a ser comemorado em
agosto. A ideia do
Legislativo é criar
encontros de orações na
Praça da Bíblia (Vereador
Luiz Picolli) para que a
população ore por Cascavel:
“A fé move montanhas e a
oração dignifica e fortalece
as pessoas, criando um laço
de amizade, de bondade e
fraternidade a todos”,
diz o vereador.

MDB em Cascavel

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Hoje Adelino Ribeiro lança oficialmente a candidatura
a deputado estadual pelo PSL, no Clube Tuiuti, às 19h30,
no Bairro São Cristóvão.

 A governadora Cida Borghetti (PP), candidata à
reeleição, também prestigiará o evento.

Neste domingo, João Arruda, candidato ao governo do
Paraná, estará às 10h na Asservel (Rua das Palmeiras,
4.026), no Bairro Coqueiral, ao lado da vice Eliana
Cortez. Os candidatos ao Senado Roberto Requião (MDB)
e Nelton Friedrich (PDT) acompanham a solenidade.

Põe e tira do
regimento

REGRAS CONFORME STF
Nos processos de cassação de prefeito, vice e vereador, o
Regimento Interno terá de manter decisão do STF que
inviabiliza regras paralelas - como as que estavam previstas
no novo texto da Câmara de Vereadores -, mantendo o
Decreto de Lei 201 de 1967 como norma para casos de
infrações político-administrativas.

 Implantado ainda nos
anos de chumbo da Dita-
dura Militar, o Regimento
Interno da Câmara de
Cascavel sofre agora uma
mudança completa a ser
seguida pelos vereadores
- após 43 anos de costu-
ras e pequenas atualiza-
ções. Prestes a ser enca-
minhado ao plenário para
apreciação, os parlamen-
tares puderam analisar
as regras e incluir emen-
das - até o momento sete.

Em análise do novo tex-
to, o vereador Celso Dal
Molin (PR) verificou que
nele não havia mais um
rito comum: a leitura da
Bíblia após a execução no
Hino Nacional - na primei-
ra sessão ordinária de
cada mês. Consta atual-
mente que devem ser dis-
ponibilizados três minu-
tos “sempre que um vere-
ador pretender fazer a lei-
tura de uma passagem da
Bíblia; ou, a critério do
presidente, outras men-
sagens que contenham
texto e foco voltados para
a paz, o perdão, o respei-
to e o amor ao próximo”.
A resolução entrou em vi-
gor em outubro de 2014.

Dal Molin quer que o ato

seja mantido a partir da
aprovação do novo regi-
mento. “Cada um respei-
ta a posição que tem. Se
a maioria aprovar, a emen-
da manterá a leitura do
texto. Cada um decide a fé
e maneira de viver. Não
estamos falando de uma
religião, mas a leitura da
Bíblia”, justifica Dal Molin.

Já os parlamentares
Josué de Souza (PTC), Alé-
cio Espínola (PSC), Rober-
to Parra (MDB), Jaime Va-
satta (Podemos) e Gugu
Bueno (PR) defendem que,
em caso de licença parti-
cular de 30 dias, o cargo
já seja ocupado pelo su-
plente e não só a partir
de 60 dias, como estabe-
lece o novo regimento - ou
seja, mantida a regra do
“velho” texto.

Sobre a competência
dos membros da mesa, Alé-
cio sugere emenda para
que o presidente e o subs-
tituto também em eleições
da Mesa e deliberações
sobre as contas do prefei-
to. O texto original estabe-
lece apenas quando há
empate nas votações ou
cassação de mandatos.

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
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 Em audiência pública com a par-
ticipação de representantes de par-
tidos e órgãos envolvidos no proces-
so eleitoral, o TSE (Tribunal Superi-
or Eleitoral) apresentou ontem (23)
o tempo que caberá a cada candi-
dato à Presidência da República na
campanha de TV e Rádio, que se
inicia em 1º de setembro e segue
até 4 de outubro - três dias antes
do primeiro turno de votação (7).

Foi sorteada também a ordem
de aparição de cada candidato nos
dois blocos previstos para serem
veiculados pelas emissoras diari-
amente. A ordem será rotativa. De
acordo com resolução que regula-
menta a propaganda eleitoral,
aquele que abre o bloco no primei-
ro dia será o último no segundo,
assim por diante.

No Rádio, serão veiculados dois
blocos de 12 minutos e meio às 7h
e ao meio-dia, sempre aos sába-
dos, às terças e às quintas-feiras.
Na TV, os horários serão às 13h e
às 20h30, nos mesmos dias da
semana e com a mesma duração.

Veja a ordem, o tempo em cada bloco e o total de inserções:
1- Marina Silva - 21 segundos no horário eleitoral e 29 inserções
2- Cabo Daciolo - oito segundos no horário eleitoral e 11 inserções
3- Eymael: oito segundos no horário eleitoral e 12 inserções
4- Henrique Meirelles - um minuto e 55 segundos no horário eleitoral e 151 inserções
5- Ciro Gomes - 38 segundos no horário eleitoral e 51 inserções
6- Guilherme Boulos - 13 segundos e 17 inserções
7- Geraldo Alckmin - cinco minutos e 32 segundos no horário eleitoral e 434 inserções
8- Vera Lúcia - cinco segundos no horário eleitoral e sete inserções
9- Lula - dois minutos e 23 segundos no horário eleitoral e 189 inserções
10- João Amoêdo - cinco segundos e oito inserções diárias
11- Alvaro Dias - 40 segundos no horário eleitoral e 53 inserções
12- Jair Bolsonaro - oito segundos no horário eleitoral e 11 inserções
13- João Goulart Filho - cinco segundos no horário eleitoral e sete inserções

Marina abre programas

Lula tem 7 dias
para se defender

Relator do registro de candidatura do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva no
TSE, o ministro Luís Roberto Barroso

intimou, no início da tarde dessa quinta
(23), a defesa do ex-presidente Lula (PT)

a se manifestar sobre os pedidos de
impugnação da candidatura dele. É uma

formalidade processual, a partir da qual tem
início o prazo de sete dias que os

advogados de Lula terão, a contar de
ontem, para apresentar seu ponto de vista.
Até a meia-noite de quarta-feira, limite para

a apresentação de impugnação contra a chapa
petista, 16 pedidos nesse sentido foram
protocolados no TSE, entre eles do MPF

(Ministério Público Federal) e do adversário
na disputa presidencial Jair Bolsonaro (PSL).
Eles estão todos concentrados com Barroso.

O TSE aprovou nessa quinta-feira (23) os registros de candidatura
à presidente da República de Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos
(PSOL), Cabo Daciolo (Patriota) e João Amoêdo (Novo). Os pedidos de
registro foram deferidos pelos sete ministros da Corte Eleitoral. Por
unanimidade, eles constataram ausência de qualquer “causa de ine-
legibilidade” em relação aos candidatos, como condenações crimi-
nais por órgão colegiado (como exige a Lei da Ficha Limpa).

Também foram aprovadas as candidaturas dos candidatos a vice-
presidente de cada um dos presidenciáveis: Eduardo Jorge (PV),
Sônia Guajajara (PSOL), Suelene Balduino (Patriota) e Christian Lo-
hbauer (Novo), respectivamente.

O TSE ainda deverá julgar no plenário os registros de candidatura
de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin
(PSDB), Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB), Alvaro Dias (Po-
demos), João Goulart Filho (PPL) e Eymael (Democracia Cristã), bem
como de seus respectivos candidatos a vice-presidente.

Candidaturas aprovadas

DIVULGAÇÃO

MARINA terá 21
segundos para
apresentar sua
candidatura
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Os avanços da medicina aumentaram e muito
as chances de sobrevivência de crianças e ado-
lescentes vítimas do câncer. Até poucos anos atrás,
o diagnóstico era associado à morte. Hoje, a espe-
rança é grande e com razão de ser.

Cascavel foi abençoada com atendimento de pon-
ta quando o assunto é oncologia. São diversos es-
pecialistas e clínicas, além de estruturas modernas
que revolucionaram os tratamentos. Mas ele ainda
é doloroso, seja o diagnóstico, seja o tratamento.

Boa parte das conquistas foi conseguida pela
ajuda da própria população. Que, neste sábado,
está sendo convocada mais uma vez para ajudar.
Campanha mundial do Instituto Ronald Mc Donald,
o Mc Dia Feliz angaria milhões em todo o País para
ajudar casas de tratamento contra o câncer. E, em
Cascavel, a beneficiada é a Uopeccan.

Neste ano, a instituição quer usar os recursos
para ampliar a UTI Pediátrica, garantindo mais lei-
tos para os pequenos guerreiros que lidam com
essa doença tão difícil.

Toda venda de Big Mac neste sábado vai para os
cofres da Uopeccan. Mesmo quem não gosta ou não
come os lanches pode ajudar. Ou compra o tíquete e
o doa para quem não pode comprar e adoraria sabo-
rear um sanduíche, ou compra os diversos brindes
que a Uopeccan comercializa para esse fim.

De qualquer maneira, é possível colaborar, seja
com pouco, seja com muito. O importante é conti-
nuar a dando esperança de vida a tantas crianças
e suas famílias.

POR UMA BOA CAUSA

“Você sabe
atirar? Você sabe
dar tiro? Atira.
Policial tem que

atirar”

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Candidato a presidente do
Brasil, Jair Bolsonaro (PSL),

durante campanha em
Araçatuba (SP), pegou uma

criança no colo e a orientou
a fazer um sinal com a mão

como se imitasse uma arma.
No discurso na Praça Rui

Barbosa, Bolsonaro defendeu
a revisão do estatuto do

desarmamento. Segundo ele,
“não se pode criar uma
geração de covardes”.
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Ao leitor

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

20
Sexta

Curitiba

14
Sábado

22
Sexta

19
Sábado

9136

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02

15

Megasena
Concurso: 2071

24 33 34 35 46 60

Dupla sena
Concurso: 1830

05 08 20 27 49 501º sorteio

16 33 36 38 44 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1705

02 03 04 05 09 12 14 16
17 18 19 20 21 23 24

Quina
Concurso:  4758

40 45 49 50 59

Timemania
Concurso: 1222

14 17 36 37 42 46 52
TIME DO RORAIMA/RR

Lotomania
Concurso: 1894

03 06 10 12 16 20 21
23 24 31 33 43 46 50

60 75 78 87 90 93

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05312

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

46.230
43.929
22.242
82.691
32.106

Dia da Sorte
Concurso: 041

07 12 23 25 27 30 31
DEZEMBROMÊS DA SORTE:

Chuva

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

 DIVULGAÇÃO
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gente@jhoje.com.br

 Bazar Cemic
Neste sábado tem o
megabazar do Cemic.

Roupas, calçados, móveis,
brinquedos,

eletrodomésticos novos e
usados. Preços a partir de

R$ 1 e bancas com até 50%
de descontos.

o endereço é Rua Maceió,
118, São Cristóvão. Mais
informações pelo telefone

(45)  9 9993-7755.

Música e oficina
O Projeto Sesc Sonoro traz a
Cascavel o Show Hora Certa,
com Felipe Coelho Trio. As
apresentações serão nos

dias 24 de agosto, às 20h,
e dia 25, às 17h.

Além das apresentações,
tem oficina de violão,

bateria e contrabaixo dia
25 das 10h às 12h. Mais

informações pelo telefone
(45) 3223-2971.

Pelas lentes de Rodrigo Dassie, DANIELA e GUSTAVO

Contadores de Histórias
Seguem abertas até 31 de agosto as inscrições para o
Projeto Contadores de Histórias 2018, promovido pela

Secretaria de Educação de Cascavel.

oOo
 As apresentações serão de 1o a 5 de outubro, no Centro de

Eventos de Cascavel, em horário a ser definido.
O projeto vai contemplar a Pré-Escola I e II, o Ensino
Fundamental, professores e monitores de biblioteca.

As inscrições podem ser feitas pelo site
www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed/.

A educação é inimiga da
sabedoria, porque a

educação torna necessárias
muitas coisas das quais, para

sermos sábios, nos
deveríamos ver livres.”

Luigi Pirandello

Maira Cabreira, Neusa
Cerutti e Liliane, pelas
lentes de Louys Tillit Gheanne Devequi, Waleria

Lulu Gaias, Andressa
Renaldini e Renata

Ambrosio Airaf.

Amanhã
Hérica Borges, Pamela

Simplicio Oenig, Sonya
Domingues, Gleissi Andrade

e Luci Sguissardi.

Felicidades!
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           SÉRIE B
19h15 Figueirense x B. de Pelotas
19h15 Coritiba x Oeste
21h30 Atlético-GO x CRB

           ESPANHOL
15h15 Getafe x Eibar
17h15 Leganés x R. Sociedad

           ALEMÃO
15h30 B. de Munique x Hoffenheim

                  FRANCÊS
15h45 Lyon x Strasbourg

JOGAM HOJE

LIGA NACIONAL

Intelli 1x1 Assoeva
Marreco 11x2 Shouse

Pato 3x3 Minas
Blumenau 2x3 C. Barbosa

Foz Cataratas 3x5 Corinthians
Atlântico 6x2 Tubarão

SÁBADO
11h São José x Cascavel

DOMINGO
11h30 Joinville x Jaraguá
19h Joaçaba x Marechal

15ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º C. Barbosa 37 15 12 1 2 46 23 26
2º Joinville 31 13 10 1 2 46 21 15
3º Atlântico 31 14 10 1 3 64 32 32
4º Pato 29 14 9 2 3 45 20 20
5º Corinthians 28 15 8 4 3 41 31 10
6º Jaraguá 23 13 7 2 4 45 33 12
7º Magnus 23 15 6 5 4 52 38 14
8º Blumenau 23 15 6 5 4 41 35 6
9º Marechal 22 13 7 1 5 48 35 13
10º Minas 20 14 5 5 4 47 44 3
11º Foz Cataratas 19 15 6 1 8 36 40 -4
12º Marreco 18 13 6 0 7 40 41 -1
13º Joaçaba 17 13 5 2 6 22 24 -2
14º Tubarão 14 14 3 5 6 33 41 -8
15º Cascavel 13 14 4 1 9 38 52 -14
16º São José 11 13 3 2 8 25 34 -9
17º Assoeva 10 13 2 4 7 23 31 -8
18º Intelli 8 15 2 2 11 29 52 -23
19º Shouse 0 15 0 0 15 27 119 -92

Cascavel Futsal na TV

Mais de dez dias depois de ter
entrado em quadra pela última vez, o
Cascavel Futsal volta a atuar neste
sábado, dia no qual desafia o São José
em São José dos Campos (SP), pela
15ª rodada da Liga Nacional de Fut-
sal. O duelo, marcado para as 13h,
no Ginásio Tênis Clube, terá transmis-
são ao vivo pelo canal SporTV.

Assim, os torcedores da Serpen-
te poderão acompanhar a partida
mesmo de longe, já que terão de
esperar um pouco mais para reen-
contrar a equipe no Ginásio da
Neva. Na última partida no local, o
time cascavelense venceu o Gua-
rapuava (4 a 2) na terça-feira da se-
mana passada. E a próxima será
apenas no dia 2 de setembro, do-
mingo da semana que vem. O jogo

será contra a Intelli (MG), às 11h.
Para o reencontro com a torcida
depois de 18 dias, os ingressos an-
tecipados já estão sendo comerci-
alizados a R$ 5.

Para o jogo deste sábado, o téc-
nico Nei Victor terá o retorno do ala
Rafinha (foto), fora da equipe há
mais de dois meses e totalmente
recuperado de uma cirurgia no om-
bro. Por outro lado, o fixo Rafael e o
pivô Ronaldo estão suspensão em
não enfrentam o São José.

Entre Liga Nacional e Paranaen-
se de Futsal, o Cascavel está em-
balado por cinco vitórias seguidas.
E neste sábado tenta abrir vanta-
gem para o São José na LNF. Ape-
nas dois pontos separam as equi-
pes na classificação.

AÍLTON SANTOS
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Você conta com muita habilidade para
lidar com as pessoas, ainda mais se
apostar no diálogo. Mas nem tudo são
flores. Pense antes de falar para não
se envolver em fofocas.

To
ur

o

Pode surgir oportunidade de negó-
cio, se seguir sua intuição. Também
será mais fácil cortar alguns gastos e
economizar, se o orçamento anda
apertado.

G
êm

os

Nesta sexta, não tenha receio de tomar a
iniciativa e correr atrás dos seus interes-
ses. Se está saindo com alguém e anda
sonhando com um relacionamento sério,
é hora de colocar as cartas na mesa.

C
ân

ce
r Talvez você se saia melhor cuidan-

do de alguns assuntos nos bastido-
res. Evite se expor no trabalho e
priorize as tarefas que consegue dar
conta a sós.

Le
ão

O astral desta sexta é favorável para
expandir seus interesses, viver novas
experiências e arriscar mais. A convi-
vência com os amigos está em alta, mas
há risco de briga com alguém da turma.

V
ir

ge
m Você já é exigente no dia a dia e, hoje, essa

característica fica ainda mais evidente. Apro-
veite para aplicar toda essa disciplina na vida
profissional. Com um empurrão da família,
vai chegar ainda mais longe!

Li
br

a

Bom dia para se concentrar nos estu-
dos ou trocar experiências com os
colegas. Você terá facilidade para
transmitir o que sabe e pode aprender
mais do que imagina nessa troca.

E
sc

or
pi

ão Você pode se dar bem ao lidar com
dinheiro. É um bom momento para cor-
tar gastos e encontrar novas formas de
ganhar dinheiro. Apesar de estar atra-
ente, nem tudo vai bem na relação.

Sa
gi

tá
ri

o Com mais disposição para agir em
equipe, poderá contar com o apoio dos
colegas para atingir objetivos em co-
mum. Cuidado, pois há risco de briga
com um familiar por causa do seu amor.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Seu lado prático está em alta e você vai

lidar numa boa com as tarefas de roti-
na. Aproveite para terminar um serviço
que estava pela metade. Vale a pena
reservar um tempo para meditar.

A
qu

ár
io A sorte vai soprar para o seu lado e você

vai resolver qualquer coisa sem esforço. O
amor conta com as melhores energias e
você e a sua alma gêmea estarão em sin-
tonia! Também vai arrasar na paquera!

 P
ei

xe
s Se está procurando um emprego ou

precisa de conselho para se firmar na
carreira, procure um familiar experi-
ente. Seu jeito protetor e carinhoso se
torna mais forte na vida a dois.
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 • REDE GLOBO GLOBO  •  O TEMPO NÃOO PARA
MALHAÇÃO

Rosália exige que Maria Alice a
acompanhe ao velório de Armando.
Amanda percebe o estado de Maria Ali-
ce e a encoraja a enfrentar seus me-
dos. Getúlio percebe o envolvimento
entre Paulo e Marli. Pérola decide se
instalar na casa de Michael até que
Rosália e Maria Alice retornem da via-
gem. Michael, Fabiana, Jade e Pérola
admiram Santiago na escola. Alex ten-
ta fazer com que Maria Alice se abra
com ele, mas a menina acaba termi-
nando o namoro. Maria Alice recebe
uma mensagem m

ORGULHO E PAIXÃO
O Camilo conta seus planos de ne-

gócio a Julieta, e o Barão ouve. Ernesto
desconfia de que Otávio seja o amor
de Luccino. Lídia aceita o pedido de
casamento de Randolfo. Edmundo e
Fani recebem um alerta misterioso so-
bre Josephine. Darcy recebe a família
Benedito para um jantar de comemora-
ção ao noivado de Lídia e Randolfo. Ole-
gário despista Kléber e parte em bus-
ca de Susana e Petúlia. Gaetano mal-
diz Ernesto, e Otávio o defende.

SEGUNDO SOL
Ícaro e Manu decidem dar uma nova

chance a Beto, e Luzia comemora. Bel-
miro e Dalva expulsam Remy de sua
casa. Laureta ordena que Galdino tire a
vida de Belmiro. Beto revela que Valen-
tim terá um filho com Rosa, e Ícaro
sofre. Valentim e Rosa fazem amor.
Doralice alerta Selma sobre o envolvi-
mento de Ionan e Maura. Ionan confes-
sa que não quer se afastar de Maura e
do bebê. Rosa repreende Nice por acre-
ditar em Agenor. Edgar descobre que
Roberval pretende comprar o casarão
ocupado pelos jovens.

JESUS
O oficial surpreende a todos ao pe-

dir a ajuda de Jesus para salvar seu fi-
lho que está morrendo. A esposa do
oficial chora sem poder ajudar o filho

Samuca fica furioso por não ter comprado a Criotec. Helen é demitida.
Coronela e Teófilo se beijam. Miss Celine questiona Marocas sobre Elmo.

Betina beija Emílio. Helen descongela Bento e o leva para sua casa. Amadeu
desiste de investir na Fundação Vita. Dom Sabino aceita conversar com

Amadeu. Cesária reconhece seu colar no pescoço de Monalisa. Amadeu leva
Dom Sabino para sua casa.

Marciana pede para Lalá se afastar de sua filha. Samuca e Carmen se
surpreendem com o encontro de Amadeu e Dom Sabino.

enfermo. Cornélius tenta prestar ajuda,
mas não tem o que fazer. O menino
parece parar de respirar. Com fé, o Ofi-
cial implora pela ajuda de Jesus. O
Messias apenas diz que o menino vive-
rá. A esposa do oficial e Cornélius são
surpreendidos com a recuperação do
menino. Emocionado, o Oficial retorna
para casa e Jesus segue seu caminho.
Chuza pede para Joana voltar com ele,
mas ela avisa que só retornará depois
de ser batizada por Batista. Sem que-
rer, Longinus confessa para Petronius
que espancou Batista. J sionado com
o milagre que presenciou. Em conver-
sa com Sula, Maria e Mirian falam do
milagre que Jesus fez no casamento

de Youssef. Jesus cura uma menina
cega. Sara sorri ao ver Pedro e Gabriela
se tratando com carinho.

ASAS DO AMOR
Hasmet recebe uma mensagem dizen-

do que está sendo traído. Suzan e Irfan
conversam no restaurante, o homem aca-
ba sendo indelicado ao falar de Sedat e a
mulher vai embora chateada. Canan preci-
sa de Alper para fazer um trabalho fora e
Hasmet o libera, porém, a Leyla precisará
ir junto para ajudá-lo. Hasmet começa a
desconfiar de Alper e Leyla, mas também
lembra que Alper salvou sua vida.

 • RECORD

 • BAND

Betina beija Emílio
DIVULGAÇÃO
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