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Placas solares na Câmara
rendem menos da metade
da economia prometida

Instalado há pouco mais de um ano, o sistema de geração de energia solar na Câmara 
de Cascavel tem gerado menos da metade da economia prometida para justificar o inves-
timento. Na ponta do lápis, o valor economizado não chega nem a 20% do consumo e o 

prazo “para se pagar” será de pelo menos o dobro do esperado. 

Velocidade e 
solidariedade
Enquanto as equipes preparam as 
máquinas para a Stock Car neste fim 
de semana em Cascavel, os pilotos 
dão show fora das pistas, promovendo 
ações solidárias na Uopeccan e da causa 
animal. Você também pode participar.
l Págs. 8, 14 e 15
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 Ser eu mesmo sem afastar as pessoas

Parcialmente nublado

‘‘

‘‘

Nublado com chuvaParcialmente nublado Parcialmente nublado

Nós somos seres de relacionamento. No relacionamento nós 
nos construímos. Eu preciso estar em mim, significa que eu preciso 
ser inteiro e ao mesmo tempo preciso ajudar os outros, acudir os 
outros, caminhar com eles, então nesse encontro nós nos cons-
truímos como pessoa, como seres humanos. 

Nós aprendemos na nossa cultura que é mais baseada na 
concorrência, na competição, no confronto a andar a distância dos 
outros e acreditamos que isso nos faz bem. 

Um grande filósofo, chamado Martin Buber, dizia assim: o ser 
humano torna-se eu no tu, ou seja, só no encontro acho o meu 
verdadeiro si mesmo, só no encontro eu me sinto pessoa, no face 
a face, na relação com a outra pessoa eu me torno mais humano, 
por isso nós precisamos sempre das duas coisas: proximidade e 
distância, relação e separação. 

É preciso haver o equilíbrio entre os polos. O que eu quero dizer 
com isso é que nós podemos nos perder a nós mesmos se nos 
ocuparmos só com os outros, se eu buscar satisfazer só aquilo que 
os outros precisam e exigem de mim, então eu vou me perdendo 
como pessoa e também isso não é bom. Precisamos colocar um 
limite: eu me relaciono com as outras pessoas, eu me doo, eu as 
ajudo, mas também eu tenho tempo para mim. 

Se eu perceber em mim sentimentos de amargura, de angústia, 
se estou irritado, eu fico amargo, então eu preciso perceber que 
também é importante que eu dê um tempo para mim, porque eu 
estou sendo exigido demais. 

Se eu me delimito em relação às outras pessoas de um modo 
cortês, se não digo sim a tudo isso não destrói a relação com 
elas, mas a esclarece e aprofunda, ou seja, eu não nego ajudar 
os outros e me relacionar com eles, mas eu cuido também de mim 
e não digo sim a tudo. 

Não faço tudo aquilo que os outros me exigem, isso é colocar 
limites e faz bem. Se eu não me delimitar, surge o perigo de que 
cresçam as agressões com a outra pessoa, ou seja, eu aceito 
fazer mais, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa que agride, por 
quê? Porque estou cansado de tudo isso. Ser inteiro é doar-se aos 
outros, mas, ao mesmo tempo sentir-me eu mesmo.  

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezquiel.com.br

 Ministra Tereza 
Cristina, da 

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, ao 

anunciar a suspensão 
da vacinação contra a 

febre aftosa no  Paraná. 
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 “O Brasil tem 
uma oportuni-

dade gigante de 
ser um grande 

exportador não só para a 
China como para outros 

países. Então, o Paraná dá 
um passo importante, mas 
as coisas não acontecem de 
uma hora para outra. Tudo 
tem um passo a 

passo, e o Paraná 
começou com pé 

direito”.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Que Câmara é esta?
Com algumas exceções, a representatividade popular da 
Câmara de Vereadores vai de mal a pior. E a situação não 

se limita à baixa relevância dos projetos apresentados, mas 
também à postura dos parlamentares que parecem pouco 
preocupados com a avaliação popular. Não é de hoje que o 
clima é tenso dentro do plenário entre oposição e situação, 
mas ontem o parlamento cascavelense superou qualquer 

expectativa. Ao se posicionarem contra a emenda que 
permite os eleitos a conselheiro tutelar nas futuras eleições 

apresentar diploma até a posse, os vereadores Rômulo 
Quintino (PSL), Celso Dal Molin (PL) e Paulo Porto (PCdoB) 
foram chamados de “Três Patetas” pelo vereador Josué de 
Souza (PTC), e de maneira repetida, quando o trio ficou em 

pé para manifestar o voto à Mesa Diretora.

Internação
O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, estará hoje, às 
9h, na Câmara de Vereadores para discutir a tramitação 
do PAI (Programa de Atendimento Imediato), que está 
na Comissão Permanente de Saúde. Os parlamentares 

pretendem esclarecer as dúvidas sobre o sistema que será 
implantado nas Unidades de Pronto-Atendimento.

Mês Fatura com 
Geração

Fatura sem 
Geração Energia solar

Maio R$ 9.191,44 R$ 10.992,75 R$ 1.801,31
Junho R$ 7.230,57 R$ 8.281,70 R$ 1.051,13
Julho R$ 7.784,95 R$ 9.663,75 R$ 1.878,81
Agosto R$ 7.433,54 R$ 9.645,87 R$ 2.212,34
Setembro R$ 7.522,65 R$ 10.178,78 R$ 2.656,14
Outubro R$ 8.573,37 R$ 10.633,91 R$ 2.060,53
Novembro R$ 8.645,27 R$ 11.331,31 R$ 2.686,03
Dezembro R$ 11.816,11 R$ 15.637,68 R$ 3.821,57
TOTAL R$ 68.197,89 R$ 86.365,75 R$ 18.167,86
Janeiro R$ 8.116,65 R$ 10.676,82 R$ 2.560,18
Fevereiro R$ 12.218,51 R$ 14.679,82 R$ 2.461,32
Março R$ 9.034,07 R$ 11.194,24 R$ 2.160,16
Abril R$ 9.757,43 R$ 12.362,29 R$ 2.604,86
Maio R$ 8.119,57 R$ 9.848,40 R$ 1.728,84
Junho R$ 8.011,12 R$ 9.652,16 R$ 1.641,05
Julho R$ 7.400,76 R$ 9.038,55 R$ 1.637,79
Agosto R$ 7.151,37 R$ 9.324,47 R$ 2.173,10
Setembro R$ 10.394,04 R$ 12.634,79 R$ 2.240,75
TOTAL R$ 80.203,53 R$ 99.411,56 R$ 19.208,04

Disciplinar
Dal Molin ficou ofendido 
e cobrou desculpas. 
“Votamos como 
queremos. Estamos em 
um parlamento e exijo 
uma retratação”. Porto 
também não gostou: 
“Ninguém é palhaço... ou 
mantemos em bom nível 
o debate ou fica difícil. 
Não admito isso!” Ambos 
prometeram reivindicar um 
posicionamento da Comissão 
de Ética para que Josué sofra 
alguma punição disciplinar.

Josué saiu do grupo
Josué comparou o 
plenário da Câmara ao 
grupo de WhatsApp no 
qual os parlamentares 
conversam informalmente. 
O parlamentar disse que, 
assim como aceita as 
brincadeiras no grupo 
de Whats, eles também 
devem concordar com 
suas declarações. “Tenho 
‘printado’... não levei a 
sério o apelido que vocês 
me colocaram no grupo. 
Mas se querem que leve 
a ferro e fogo, vamos 

levar”. Alécio Espínola 
(PSC), presidente da Casa, 
interrompeu e orientou 
que “os ofendidos façam as 
representações”.

Puxão de orelha
Antes ainda de toda essa 
discussão, Alécio já havia 
pedido aos parlamentares que 
tivessem maior foco durante 
os debates em plenário. “Que 
usem o tempo para discutir 
o projeto, sem divagação”, 
pediu. Mas não adiantou 
muito e logo houve a
confusão em plenário.

Abandonados
A situação de quatro menores 
abandonados em uma casa 
do Bairro Santa Felicidade 
repercutiu na Câmara. Jorge 
Bocasanta (Pros) cobrou os 
órgãos de fiscalização, pois 
a situação só veio à tona 
após denúncia de vizinhos. 
“Defensoria Pública, Conselho 
Tutelar, Programa Saúde da 
Família... onde estavam? 
Quem descobriu foi o vizinho. 
Vamos pegar todo o dinheiro 
gasto com essas instituições e 
repassar para o vizinho”.

Instalado há pouco mais de 
um ano, o sistema de geração 
de energia a partir de placas 
fotovoltaicas na Câmara de 
Vereadores de Cascavel prati-
camente passa despercebido. 
Promessa de economia durante 
a gestão do ex-presidente Gugu 
Bueno (PR), o equipamento 
custou R$ 155,7 mil, mais R$ 
10,8 mil dos projetos.

Quando houve a liberação 
por parte da Copel, em abril 
do ano passado, os estudos 
apontavam que a captação de 
energia solar supriria em 50% 
a demanda mensal da Casa 
de Leis, argumento usado para 
justificar o investimento. Porém, 
ao que demonstra o acompanha-
mento técnico, os resultados 
práticos não são tão otimistas.

Embora faltem dois meses 
para terminar o ano, o gasto 
com energia elétrica na Câmara 
em 2019 chegou a R$ 99,4 
mil, dos quais R$ 19,2 mil são 

Luz solar: sistema
não trouxe toda a

economia prometida
provenientes da energia produzida 
por meio das placas, ou seja, aba-
tidos. Ano passado o gasto foi de 
R$ 97,6 mil e apenas R$ 18,1 mil 
resultantes da energia solar, 
descontados da fatura. 

Em média, a produção pró-
pria corresponde a cerca de 
20% do total gasto na Câmara. 
Se continuar nesse ritmo, a 
estimativa de que em três 
anos e meio todo o sistema 
se pagaria não se confirmará, 
talvez exigindo mais do que o 
dobro do tempo prometido.

Mesmo com o novo sistema, 
a conta está mais alta na com-
paração ao que foi gasto em 
anos anteriores: em 2015 a 
conta de luz foi de R$ 95,1 mil, 
em 2016 de R$ 82 mil e, em 
2017, de R$ 90,3 mil. 

Em 17 meses, o equipa-
mento permitiu uma produção 
superior a 60 mil quilowatts, 
correspondente a R$ 37 mil.
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Vereador propõe lei sobre
integridade sexual de crianças

Pela segunda vez no ano, o 
vereador Rômulo Quintino (PSL) 
protocola projeto relacionado ao 
controle de acesso a materiais com 
conteúdo sexual a estudantes de 
Cascavel. Desta vez, o texto não 
está restrito às escolas - como no 
primeiro, apresentado no início das 
atividades parlamentares, quando 
a proposta estipulava a substitui-
ção da educação sexual por ensino 
moral e religioso, que acabou reti-
rado pelo próprio autor.

Ontem, Dia do Professor, o novo 
projeto foi acatado pela Mesa Dire-
tora e será encaminhado para aná-
lise das comissões antes de entrar 
em votação no plenário.

O projeto determina que o Poder 
Público Municipal deve “respeitar 
e cumprir leis federais, estaduais 
e municipais que protegem a inte-
gridade e a dignidade sexual de 
crianças e adolescentes”. 

A medida prevê que seja proi-
bida a divulgação e o acesso de 
crianças e adolescentes a “ima-
gens, músicas, objetos ou tex-
tos considerados pornográficos 
ou obscenos”. 

E a proposta é bastante redun-
dante, trazendo novamente que a 
ação está relacionada a impressos, 
sonoros, audiovisual ou imagem, 
ainda que didático, paradidático ou 
cartilha, ministrado, entregue ou 
colocado ao acesso de crianças e 
adolescentes, bem como folders, 
outdoors ou qualquer outra forma 
de divulgação coletiva. 

O texto é ainda contraditório 
quando, no artigo quarto, o autor 
estabelece que “essa lei não se 
aplica quando a publicidade, o 
evento, o serviço ou o produto 
não for acessível à criança ou ao 
adolescente”.

A ação prevê ainda que o Muni-
cípio, ao contratar produtos ou 
patrocinar eventos ou espetácu-
los ou programas de rádio, tele-
visão ou redes sociais, poderá 
rescindir o contrato. 

Estabelece que o poder público 
pode “cooperar na formação moral 
de crianças e adolescentes, desde 
que, previamente, apresentem às 
famílias o material pedagógico, car-
tilha ou publicação que pretendam 
ministrar em aulas”. 

O autor considera que “a apre-
sentação científica e biológica 
de conhecimentos sobre o ser 
humano e seu sistema reprodu-
tivo deve ser ministrada levando 
em consideração a idade pedagó-
gica apropriada”. 

Em defesa da ação, o verea-
dor alega que não há documentos 
nos Ministérios da Educação e 
da Saúde sobre normas jurídicas 
para proteger a integridade sexual 
infanto-juvenil. Cabe, segundo o 
autor, à família a educação moral 
e sexual dos filhos, não fazendo 
sentido repassar a “terceiros” 
essa responsabilidade. 

Na justificativa, o vereador 
diz ainda que, “infelizmente, 
por desconhecimento, má-fé ou 
despreparo, diversos serviços e 
servidores públicos que atendem 
crianças e adolescentes desres-
peitam os direitos fundamentais 
infanto-juvenis”.

Sem contraceptivos
A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou nota ontem 

informado que os contraceptivos noretisterona 50 mg/ml + 
estradiol 5 mg/ml ampola e levonorgestrel 0,15 mg + etini-
lestradiol 0,03 MG estão “em fase de desabastecimento”. 

Ou seja, não há em estoque.
Os contraceptivos citados são fornecidos pelo Ministério da 

Saúde por meio do Programa Saúde da Mulher e são distribuí-
dos aos estados. No Paraná, isso ocorre via Cemepar (Centro de 
Medicamentos do Paraná), por meio da 10ª Regional de Saúde. A 
dispensação ocorre por meio dos municípios. Em Cascavel, são 

disponibilizados nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e nas USF 
(Unidades Saúde da Família).

O Ministério da Saúde informou que esses itens restaram 
fracassados no último pregão eletrônico e que está em fase 
de republicação o edital. Por enquanto, não há previsão de 

envio aos estados.
Ainda segundo a nota, a secretaria informa que o Município 

de Cascavel “realiza processos licitatórios para evitar desabaste-
cimentos, porém, também contratempos ocorreram. Os processos 

ficaram desertos ou foram revogados e novas solicitações de 
licitação tiveram que ser encaminhadas”.

E garante que “essa provável falta dos anticoncepcionais” tem 
“caráter passageiro” e que a Secretaria de Saúde tem buscado 
alternativas para a normalização do fornecimento no Município.
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Aparecido Lúcio Marçal
ª 1º de fevereiro de 1940
V 10 de outubro de 2019 
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Nas ondas musicais 

Há quatro meses Aparecido 
Marçal descobriu um câncer 
no pulmão e estava tratando a 
doença. Na última terça-feira (8), 
ele começou a ter dificuldades 
para respirar e foi encaminhado 
para o Hospital Salete. Lá, per-
maneceu internado até a quar-
ta-feira (10), quando não resistiu 
a uma parada cardíaca.

 Aparecido Lúcio Marçal é natu-
ral de Ubá (MG) e veio para Cas-
cavel em 1950, aos dez anos de 
idade, com a família para trabalhar 
na colheita de café. 

O menino passava os dias traba-
lhando ao som de música caipira, o 
que aumentava seu gosto por esse 
estilo musical. E, nas horas vagas, 
ele se aventurava a dedilhar os 
instrumentos que tanto admirava, 
viola e violão. 

Quando dominou os instru-
mentos de cor ta, ele descobriu 
ser muito mais divertido entender 
como as melodias eram criadas.

Dentre tantos cantores preferi-
dos de Aparecido, um sempre se 
destacou: Tião Carreiro. O cantor 
lançou o primeiro disco em 1956 e 
serviu de inspiração para Aparecido 
continuar tocando vida afora. 

O gosto pela música o levou a 
formar a dupla Derneval e Pratiado. 
Aparecido era o Pratiado. Os dois 
par ticiparam de vários festivais 
amadores em cidades da região, 
como Corbélia e Nova Aurora, e 
conquistaram prêmios.

A última dupla da qual Aparecido 

fez parte era formada com seu filho 
Márcio Lúcio Marçal, que apren-
deu a tocar com o pai e herdou a 
paixão pela música. “Quando eu 
escuto o nome do meu pai lem-
bro dele tocando viola e violão, 
porque foi algo que ele sempre 
gostou”, conta Márcio.  

Família
Aparecido Marçal permaneceu tra-
balhando com a família na colheita 

de café até os 24 anos de idade, 
quando comprou um sítio e começou 
a trabalhar na colheita de sua própria 

produção. Na época, Aparecido já 
era casado com Bárbara Marçal, com 

quem teve cinco filhos: Maria, José, 
Marlene, Claudio e Márcio Marçal. 

APARECIDO Marçal ao lado do filho Márcio: 
paixão pela música
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Panificadoras participantes
Campanha Dia Mundial do Pão 2019

1. Panificadora A Camponesa - Rua Cuiabá, 2989 - (45) 3224-8008
2. Ronda Padaria - Rua Mato Grosso, 1782 - (45) 3222-5454
3. Panificadora Cancelli - Rua Presidente Bernardes, 3306 - (45) 3223-0884
4. Panificadora, Confeitaria e Lancheria Marrom Glacê - Rua Jacarezinho, 1238 - (45) 3038-2555
5. Panificadora Deliziana - Rua Paraná, 512 - (45) 3322-0218
6. Panificadora Japão - Av. Carlos Gomes, 2119 - (45) 3224-4144
7. Panificadora e Casa de Carnes Jardim Cristal - Rua Francisco Bartinik, 2044 - (45) 3226-1010
8. Panificadora Big Pão - Rua Flamboyant, 2681 - (45) 3226-2119
9. Pão e Cia - Av. Barão do Rio Branco, 2052 - (45) 3035-6275
10. Panificadora Pão de mel - Rua Pio XII, 892 - (45) 3035-7176
11. Panificadora Belo Paneto - Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim, 1531 - (45) 3222-5499
12. Padaria La Traviata - Rua Pernambuco, 897 - (45) 3306-2380
13. Panificadora Isa Sabores - Rua Santa Clara, 640 - (45) 3040-0202
14. Panificadora Super Pão - Rua Manoel de Nóbrega, 650 - (45) 3223-2674
15. Panificadora Nova Real - Rua Rio Grande do Sul, 735 - (45) 3223-5263
16. Panificadora Requinte - Rua Mato Grosso, 2456 - (45) 3224-8050
17. Panificadora Pão de Ló - Rua Castro Alves, 2334 - (45) 3223-3964
18. Panificadora Teu Sabor - Rua Pernambuco, 1284 - (45) 3037-1990
19. Padaria da Bega - Av. Gralha Azul, 573 - (45) 3228-2578
20. Panificadora Vila Verde - Rua da Bandeira, 907 - (45) 3224-7125
21. Panificadora Pão de Trigo - Av. Brasil, 9544 - (45) 3038-1176
22. Panificadora Country Ville - Rua Manaus, 799 - (45) 3035-4149
23. Panificadora Correia - Rua Pavó, 1475 - (45) 3323-6734
24. Panificadora e Confeitaria Doce Sonho - Av. Brasil, 3136 - (45) 3038-6834
25. Panificadora Japonesa - Rua Santa Catarina, 3159 - (45) 3226-4994
26. Panificadora Pampile - Rua Cuiabá, 4623 - (45) 3226-1400 

 O pãozinho francês é preferên-
cia nacional quando o assunto se 
trata de pão. É um alimento nutri-
tivo, prático e que poderia ser mais 
barato se os impostos não fossem 
tão altos. Para mostrar o “peso” 
que as taxas têm no preço final do 
produto, nesta quarta-feira, dia 16 
de outubro, panificadoras de Cas-
cavel venderão o pãozinho sem 
cobrar os 22,5% de tributos que 
incidem sobre ele. 

Para os empresários do setor, 
por ser um item imprescindível na 
alimentação das famílias, esse 
imposto deveria ser reavaliado. 
Sem ele o consumo aumentaria e, 
consequentemente, aqueceria a 
economia do País. 

A medida, inclusive, exige certa 
urgência, pois as vendas estão 
em queda. De acordo com a Abip 
(Associação Brasileira da Indús-
tria da Panificação e Confeitaria), 
de 2017 para 2018 houve uma 

Panificadoras vendem 
pão francês mais barato

queda de 4,61% na venda do pão 
francês no Brasil. Considerando 
que ele representa, sozinho, 45% 

Ação estadual
A venda do pão francês sem impos-
tos é realizada em parceria entre 
o Sindap (Sindicato da Panificação 
e Confeitaria do Oeste do Paraná), 
Dindpanp (Sindicato das Indústrias 
de Panificação e Confeitaria do Norte 
do Paraná), Sindpan-Campos Gerais 
(Sindicato das Indústrias de Panifica-
ção e Confeitaria dos Campos Gerais) 
e o Sipcep (Sindicato das Indústrias 
de Panificação e Confeitaria no 
Estado do Paraná), em comemoração 
ao Dia Mundial do Pão. O objetivo é 
destacar a data por meio do incen-
tivo à compra do pão francês e de 
outros produtos nos estabelecimen-
tos envolvidos na ação.
O Dia Mundial do Pão foi instituído 
em 2000 em Nova Iorque pela União 
dos Padeiros e Confeiteiros.

da venda de pães no País, esse 
índice passa a preocupar ainda 
mais a categoria.

 DIVULGAÇÃO
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 Pontos de doação
Em Cascavel, os pontos de doação da ração são no Hospital 

Veterinário Planeta Bicho, na Franca Calçados, na Favarin Viagens 
e em todos os mercados da Rede Muffato. 

A cada quilo de ração - com exceção das doações feitas nos 
mercados - o doador recebe um cupom para concorrer a um par de 
ingressos e kits com camisetas e bonés da Stock Car, que ocorre 

neste fim de semana em Cascavel. 
As doações podem ser feitas até a manhã desta quinta-feira (17).        

 O piloto Nelsinho Piquet jun-
tou duas paixões: a corrida e os 
animais. Em todas as cidades por 
onde passa participando da corrida 
Stock Car, ele realiza uma parceria 
com uma ONG (Organização Não 
Governamental) para arrecadar 
ração animal. Quem doar concorre 
a prêmios e ainda pode conhecer 
o ídolo de perto. 

Em Cascavel, a ação está 
sendo realizada em parceria 
com a ONG Cachorros Cascavel 
e a entrega dos produtos será 
nesta quinta-feira, às 13h, na 
Clínica Planeta Bichos. 

Para uma das voluntárias da 
ONG Rosangela Favarin, a ação 
é muito impor tante: “É interes-
sante que as pessoas saibam que 
a gente sobrevive de doações, 
que não recebemos verba da 
prefeitura”.  

Ela completa que a atitude do 
piloto também é boa para a divul-
gação da entidade. “As pessoas 
acham que o trabalho de uma 
ONG é só recolher os animais 

Piquet ajuda ONG
protetora de cães

Na quinta-feira (17), a partir das 
13h, Nelsinho visitará a Clínica Pla-
neta Bicho para promover a ação; 
e, por volta do meio-dia, estará no 
Muffato da JK para uma sessão de 

autógrafos com os fãs.

de rua, mas nós fazemos muito 
mais do que isso, nós cuidamos 
da saúde deles, da higiene, da 
alimentação...” 

A RAÇÃO será destinada para a ONG Cachorros Cascavel 

LEIA MAIS NAS PÁGINAS 14 E 15

DIVULGAÇÃO

AÍLTON SANTOS
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uma resposta de Júlio. Shirley conta para Afonso sobre a 
conversa que teve com João. Almeida revela a Júlio que 
é casado. Júlio se encontra com o investidor indicado por 
Marion. Afonso vê João falando com Inês e se desespera.

 A DONA DO PEDAÇO
Berta ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis 

confidencia seu álibi a Maria da Paz. Zé Hélio induz Bea-
triz a terminar com ele e Linda avisa a Otávio. Fabiana 
pensa em fazer uma festa surpresa para Rock. Maria 
da Paz acredita na inocência de Régis e conversa com 
Amadeu. Fabiana contrata Joana para trabalhar na festa 
de Rock e arma contra os dois. Começa o programa do 
concurso de bolos na televisão e Maria da Paz lamenta 
sua desclassificação.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Marcelo convida Glória para morar com ele, Luisa e 

as crianças no interior. Débora e Afonso unem suas forças 
para impedir que Marcelo e Luisa se mudem. Desconfiado 
de Nadine, OTTO pede para Waldisney fazer algumas 
rondas a noite na O11O. Filipa aparece de surpresa na 
festa de despedida de João e Poliana. Luisa conta a Dur-
val e Marcelo sobre sua conversa com Pendleton. Nadine 
tenta seduzir Waldisney. Arlete, Verônica e Gleyce acer-
tam os últimos detalhes para o primeiro show de “Lindão” 
promovido pelo CLP.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Dinho está encantado por Helena. Meire diz que ele 

já não bate bem, mas que agora que está apaixonado 
ficará ainda pior. No vilarejo, Isabela tira as roupas de 
Rebeca do armário, joga em cima da mãe e diz para ela 
fazer algo que preste, ou seja, dormir em outro quarto 
para deixá-la em paz. Isabela diz ainda que ela não é 
a mesma garota de antes. Após conversar com Nina, 
Rebeca entra no quarto para educar ‘Manuela’. Regina 
descobre que haverá uma peça bíblica no vilarejo.

TOPÍSSIMA 
Gustavo fala sobre sentimento com Zumbi. Sophia 

tenta conseguir a atenção de Antonio e o enfermeiro. Inês 
fotografa os momentos com Edevaldo na suíte do hotel. 
Dagoberto e Clementina tentam confortar Andrea. Carlos apoia 
Mariinha. Na floresta, Sophia tem um pesadelo. Carlos chama 
Andrea para ir até sua casa. Edevaldo passa mal depois de 
beber tanto champanhe. Mão de Vaca vê Edison deixando a 
república e decide segui-lo. Ele dá de cara com Dagoberto. 
Carlos chega com Andrea e Lara é surpreendida.

O RICO E LÁZARO 
Encapuzado, Asher chega ao palácio. Joel ameaça 

Lior. Nebuzaradã repara a tensão de Kassaia e segue 
para um ritual com Sammu. Darice recebe Asher. Nebu-
zaradã chega ao quarto da sacerdotisa. Chaim ameaça 
Zabaia e avisa que não quer que deixem Elga entrar na 
Casa da Lua. Darice entrega Asher para Sammu. Gadise 
ajuda Kassaia a vestir um véu para preservar sua iden-
tidade. Rebeca conversa com Joana sobre Hurzabum. 
Asher é levado até o quarto da princesa Kassaia.   

 MALHAÇÃO 
Filipe enfrenta Joaquim. Max não deixa Meg falar com 

Beto. Lígia salva a vida de Luana. Carla obriga Raíssa a 
se desculpar com Nanda por namorar Camelo. Nanda 
encontra o caderno de poesias de Camelo no quarto de 
Raíssa e o guarda em sua bolsa. Anjinha ignora Cléber por 
causa de Marco. Cléber não consegue fazer Anjinha parar 
de falar em Marco. Meg desabafa com Regina sobre Beto. 
Rita teme que o confronto com Joaquim atrapalhe seus 
encontros com Nina. Filipe discute com o pai por causa 
de Rita, e Lígia o repreende. Rui questiona Rita sobre a 
suposta morte de sua filha.

ÉRAMOS SEIS 
Marion aconselha Júlio a conversar com os filhos. 

Julinho quebra um objeto da casa, e Alfredo assume a 
culpa. Shirley conversa com João. Olga se entristece 
quando Zeca avisa que voltará para Itapetininga. João 
se declara, e Shirley fica confusa. Inês pede para Afonso 
escrever em seu caderno de recordações. Júlio tenta con-
versar com Alfredo. Candoca manda avisar Olga e Clotilde 
sobre a doença de dona Maria. Isabel convence Júlio a 
fazer uma festa de aniversário para ela. Olga fica animada 
quando Zeca recebe uma carta de Emília. Assad cobra 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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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.

1- LUCAS CHRISTOFF E ANNY KAROLINI TEIXEIRA
2- JOHNNY FERREIRA MOURA E DANIELA APARECIDA LUQUINI
3- JACY CORDEIRO E IVANI FÁTIMA DE SOUZA
4- SIDNEY OLIVEIRA DE MENEZES0 E ROSELANI VARGAS DOS SANTOS
5- CLÉVERSON CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DOS ANJOS
6- ALTAIR DA ROCHA KLEN E TATIANE TERESINHA DOS SANTOS
7-GABRIEL CRISTIAN PADILHA DOS SANTOS E LANA RUBIA BACKES ROSSETO
8- ROGERIO MONTREZOL DE OLIVEIRA E KEILA GIACOMOLLI
9- ALEMIR SOLUSZYNSKI E DANIELE VIEIRA
10- ROGER LINO BERGAMIN E FABIANA RIBEIRO MACHADO 

Ramon termina 
noivado com Paloma 

Em “Bom sucesso”, Ramon não concorda com o 
retorno de Paloma para a mansão. William entrega a 
Gisele a medalha que Yuri esqueceu. Alice e Gabriela 

pedem a Paloma para não voltar a trabalhar para 
Alberto. Gisele e Yuri se beijam. Ramon vibra ao 

saber que conseguiu o apoio da NBA para o projeto 
de basquete na quadra de Bonsucesso. Ramon fica 
decepcionado quando Alice lhe conta que Paloma 

decidiu voltar a trabalhar na mansão. Alberto promete a 
Paloma que irá ajudá-la a realizar seus sonhos. Ramon 

termina seu noivado com Paloma.
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Você vai conseguir se esquivar de alguns 
problemas e aceitará seus próprios limites 
no processo. Sua energia está voltando, 
mas não se esqueça de evitar o estresse de 
debates acalorados.

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você 
fizer um esforço consistente para moderar sua 
impaciência será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

Novas atividades de lazer vão lhe dar a opor-
tunidade de florescer. Suas amizades estarão 
presentes hoje. Seria bom fazer uma pausa 
na sua vida, se puder, tire um dia de folga 
para respirar.

Júpiter o está guiando na direção certa e você 
terá a inspiração para finalizar as questões 
atuais. Apesar de sua tendência a pensar 
muito, você vai manter uma visão equilibrada, 
tomando um pouco de ar fresco.  

Sua obstinação encontrará resistência. Não 
fique perdido na discussão inútil, faça alguma 
coisa. Você será capaz de recuperar o seu 
cansaço e de se focar mais facilmente do que 
durante essas últimas semanas.

Você será capaz de se expressar de forma 
espontânea e com mais liberdade. Sua vida 
amorosa vai dominar e equilibrar seus níveis 
de energia. Mostre-se como você é juntamente 
com as suas necessidades reais.

Você ficará orgulhoso pela forma como vai 
se livrar de uma situação ruim, sem qualquer 
ajuda. Se você insistir em terminar tarefas sem 
muita importância, correrá o risco de se des-
gastar. Não exagere.

Você vai parecer mais profundo do que o 
normal e isso será reconhecido. Fazer mais 
exercício e beber mais líquido é uma boa ideia 
para recarregar suas baterias. Isso ajudaria a 
limpar sua cabeça.

Você terá a oportunidade de rever suas opi-
niões sobre uma pessoa próxima. Você está 
mostrando mais seus sentimentos e tem a 
necessidade de se afirmar e de expressar 
seus pensamentos para se sentir mais pleno.

Você terá todo o prazer em fazer comentários 
cínicos, mas tome cuidado para não ofender nin-
guém. Você está em sintonia com seu ambiente e 
não há obstáculos à vista, já que você vai ter uma 
abordagem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

Seu estado de espírito está permitindo que você 
evite problemas. Afastar-se lhe permitirá encontrar 
soluções. Seus sinais renovados de energia vão 
encontrar uma expressão eficaz no arranque de 
um projeto que é importante para você.

Esteja aberto a conselhos de outras pes-
soas; isso lhe permitirá melhorar os seus 
planos futuros. Seu humor está tendendo 
para a desordem casual e mental. Seria 
bom descansar em casa.
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Prática
comum
no Natal

A que
inspira o

poeta

Vitamina
abundante
no limão

Canção
para o

aniversa-
riante

Pudico;
casto

Desistir;
abdicar 

Demorado;
vagaroso

Prefixo
que

significa
meio

Anteparo
curvo da
lataria de 
carros (pl.)

Em (?)
de: na 
parte

superior

Primeiro
verbete
do dici-
onário

Estilo do
grupo Fun-
do de Quin-
tal (Mús.)

"(?) – O 
Extrater-
restre"
filme

Local de
trabalho
do pintor

(pl.)

Santos
Dumont:
o Pai da
Aviação

Hortaliça
chamada
"salsão"

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Sem valor
ou sem

efeito (pl.)

7, em al-
garismos
romanos

Calçado
para

praticar
exercícios

Volume
(abrev.)

O
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triângulo
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planeta
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4/aman. 6/moroso. 7/crescer — escutam. 10/geométrico.
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do (?):
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ciganos
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cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
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HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS
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2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Homens que estavam com 
as garotas fugiram do local

DESAPARECIDA

 Quatro dias após a adoles-
cente de 15 anos, moradora de 
Cascavel, desaparecer no Rio 
Paraná, em Altônia, depois de 
ter caído de um jet ski, o corpo 
dela ainda não foi encontrado 
pelo Corpo de Bombeiros. 

Fontes ligadas à outra garota 
que estava com a jovem - também 
moradora de Cascavel e menor de 
idade - informam que elas teriam 
chegado ao local acompanhadas 
de dois homens que haviam conhe-
cido no dia anterior e que foi no 
porto que elas conheceram o rapaz 
que estava pilotando o jet ski. Foi 
quando a adolescente desapare-
cida pediu para dar uma volta no 
rio. Só que, após a queda, os três 
homens teria fugido do local sem 
prestar socorro. 

Anderson de Oliveira foi absolvido 
da acusação de estupro e assassi-
nato de Márcia Pereira de Melo. O 
crime aconteceu em 16 de setembro 
de 2006 na Rua Silverstone, Bairro 
Interlagos, em Cascavel. 

De acordo com o Ministério 
Público, que fez o pedido de absol-
vição, a justificativa seria a falta de 
provas de que Anderson tenha par-
ticipado dos crimes. 

A acusação era de estupro e 
homicídio qualificado, com a qualifi-
cadora de “assegurar impunidade”, 
ou seja, matar a vítima para que o 

estupro não fosse descoberto. 
Na denúncia constava que Ander-

son, Márcia, Jovaci (já condenado 
pelos crimes) e um adolescente esta-
vam ingerindo bebida alcoólica em 
uma casa quando eles teriam tentado 
manter relações sexuais com a vítima. 
Como ela negou, eles teriam agredi-
do-a e a estuprado na sequência. 

Márcia morreu em decorrência dos chu-
tes e dos socos que recebeu na cabeça. 

Jovaci já foi julgado e condenado 
pelos dois crimes. Sobre o adoles-
cente não há informações. Anderson 
respondia ao processo em liberdade. 

Buscas ampliadas
As buscas pelo corpo da adoles-
cente continuam e, por conta do 
tempo que já se passou desde o 
incidente, a área de busca - que antes 
estava concentrada na Vila Iara - está 
se estendendo até Guaíra. 
Uma equipe do Corpo de Bom-
beiros de Guaíra e uma equipe da 
Marinha estão realizando buscas 
naquele local, além dos trabalhos 
na região onde a menina caiu.
“A dificuldade de encontrar o corpo só 
aumenta. Verificamos que, no curso do 
rio, existem algumas cabeceiras de ban-
cos de areia que dividem a correnteza 
e fazem com que aumente as áreas 
de buscas”, explica o tenente Marçal 
Gabriel da Costa, do 6º Subgrupa-
mento de Bombeiros de Umuarama, e 
comandante das buscas. 

Por causa disso, a polícia ainda 
não tem identificação deles nem 
mesmo a placa do carro que usavam, 
apenas que seria um veículo Gol. 

O incidente 
A jovem teria caído da garupa de um jet ski na tarde da última sexta-feira (11) 

na Vila Iara, em Altônia, região noroeste do Estado. Ela estava com um grupo de 
amigos. Quando andava na garupa de um jet ski, ela caiu na água e desapareceu. 

A jovem não sabia nadar e não usava colete salva-vidas.
A família, que mora em Cascavel, está no local acompanhando as buscas.  

ÁREA de buscas foi ampliada

Júri absolve acusado de matar jovem estuprada

DIVULGAÇÃO 
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Marilene Aparecida Vicente Nicolau, 46 
anos, e Paulo Roberto Cristofoli, 45 anos, 
ficaram feridos após o carro em que estavam 
ser atingido por um caminhão e bater contra 
uma caçamba de entulho. O acidente 
aconteceu na tarde de ontem (15) na Rua 
Casemiro de Abreu, Bairro Alto Alegre, 
em Cascavel. O veículo teria tentado uma 
ultrapassagem quando foi atingido e, com o 
impacto, foi arremessado, indo parar na cal-
çada.  Marilene teve ferimentos moderados 
e foi levada à UPA Brasília; já Paulo teve 
um ferimento no ombro e recusou encaminha-
mento hospitalar. 

AÍLTON SANTOS

 A mãe dos quatro menores 
encontrados abandonados em uma 
casa sem luz, água nem comida no 
Bairro Santa Felicidade, em Casca-
vel, na noite de domingo (13) tam-
bém está recebendo atendimento 
dos profissionais do Programa 
Família Acolhedora. 

Ela procurou o Conselho Tutelar 
dizendo que havia saído de casa 
em busca de emprego em Toledo e 
que teve dificuldades para retornar 
a Cascavel, e que por isso teria 
deixado as crianças sozinhas. “A 
mãe está sendo acompanhada 
pela equipe de psicólogos e 
assistentes sociais do programa. 
Aos poucos, outros integrantes 
da família vão sendo localizados 
e também serão acompanhados, 
como é o caso de um tio das 
crianças, que já está recebendo 
atendimentos”, afirma a psicóloga 
da Secretaria de Assistência Social 
do Município, Maira Cabreira.

A mãe, ao contrário das crian-
ças, não permanece abrigada no 
programa. Ela recebe a assistência 

Mãe recebe tratamento 
e deve visitar os filhos

ABANDONO

e retorna para casa. 
Ainda de acordo com a psicó-

loga, uma visita monitorada 
deve ser marcada nos próximos 
dias para que mãe e filhos se 
reencontrem. O encontro será 
na sede do programa, com hora 
marcada e sob o acompanha-
mento de profissionais. 

Conforme as informações levan-
tadas pela Rede de Proteção, 
a mãe não tem emprego fixo. 
Vizinhos disseram que ela tem 
envolvimento com prostituição 
e a Polícia Civil suspeitava que 
ela teria relação com drogas. 
Essas informações ainda não 
foram apuradas durante o acom-
panhamento da mãe.  

Como as crianças estão?
A psicóloga esclarece que os quatro irmãos estão na casa de uma Família 

Acolhedora, e demonstram preocupação com a mãe. “Elas acompanharam pela 
imprensa a repercussão do caso e se mostram preocupadas com a mãe. Elas 
não mostram desaprovação, mas querem que ela fique bem. E entendem o 

motivo pelo qual foram retiradas da casa e acolhidas”, garante Maira.
Os pais das crianças, que moram em Toledo e em Foz do Iguaçu, ainda não 

foram localizados. 

 

O caso 
Os quatro menores foram 
recolhidos pelo Conselho 
Tutelar na noite de domingo 
(13) após a Polícia Militar 
ter sido acionada por vizi-
nhos. As três crianças (de 
dois, seis e nove anos) e 
o adolescente de 14 anos 
estavam sozinhos na casa 
cheia de lixo, no escuro, 
sem água nem comida. 
Os quatro foram encaminha-
dos a uma Família Acolhe-
dora até que a situação seja 
apurada e definido um
lar definitivo. 

Investigação 
Já o Nucria (Núcleo de Proteção à 
Criança de Adolescente Vitima de 
Crime), que investiga o caso, limi-
tou-se a informar que a mãe ainda 
não se apresentou e que só deve 
se manifestar depois que o caso for 
solucionado para não atrapalhar o 
andamento das investigações. 
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Ações sociais na cidade
Duas das ações sociais a se-

rem realizadas em Cascavel reuni-
rão alguns dos principais nomes 
da Stock Car. Amanhã (17), o líder 
da classificação e vencedor da Cor-
rida do Milhão, Ricardo Maurício, o 
atual bicampeão Daniel Serra e o 
dono da volta mais rápida da Sto-
ck em Cascavel, Max Wilson, es-
tarão na Uopeccan para uma ação 
solidária pelo Outubro Rosa.

Eles irão trocar bonés autogra-
fados por lenços de cabeça, que 
serão doados para os pacientes 
em tratamento de câncer. Além 
disso, haverá uma quantidade limi-
tada de camisetas rosa, a mesma 
que será usada pela equipe Eu-
rofarma durante a etapa, e quem 
levar mais de 10 lenços, ganhará, 
além do boné, uma camiseta.

O bólido V8 Stock Car também 

Concorra a ingressos
e bonés autografados
As arquibancadas do Autódromo 
Zilmar Beux mais uma vez esta-
rão lotadas para as corridas da 
Stock Car em Cascavel. Alguns 
dos espaços, entretanto, estão 
reservados para os leitores e 
seguidores dos jornais Hoje 
News e O Paraná. Corre lá na 
página dos jornais no Instagram, 
siga os passos para concorrer a 
ingressos e também a bonés au-
tografados pelos pilotos Rubens 
Barrichello e Nelsinho Piquet.

Causa animal
Já o piloto Nelsinho Piquet, apaixo-
nado por animais, dará sequência ao 
projeto iniciado este ano para ajudar 
instituições que cuidam de animais 
abandonados nas cidades que rece-
bem corridas da Stock Car. Amanhã 
(17), a partir das 13h, ele visitará 
a Clínica Veterinária Planeta Bicho 
para promover a ação que tem 
como objetivo incentivar a doação 
de ração para os animais da ONG 
Cachorros Cascavel. Antes disso, 
por volta de meio-dia desta quinta-
-feira (17), estará no Supermercado 
Muffato da JK (um dos pontos de 
doação de ração) para uma sessão 
de autógrafos com os fãs.

ficará estacionado na área de ra-
dioterapia para visitação, aguar-
dando a presença dos pilotos para 
o início das atividades. A chegada 
do carro está prevista para as 9h e 
os pilotos estarão das 13h às 14h. 
“Pedimos que todos participem, que 
levem seus lenços e ajudem nessa 
campanha”, pedem os pilotos. 

 Líder do campeonato, Ricardo Maurício 
participará de ação na Uopeccan 

Piloto mais alemão do grid da Stock Car, 
Max Wilson, que nasceu em Hamburgo 
(ALE) e aos dois anos mudou-se com sua 
família para o Brasil, ostenta o atual recorde da 
categoria em Cascavel. Ele fez a melhor volta 
no Autódromo Zilmar Beux em 1m00s838, 
em 2017, ano em que fez a pole e venceu a 
Corrida 1 de ponta a ponta. 

O Autódromo Zilmar Beux será 
o palco da 9ª etapa da temporada 
2019 da Stock Car neste fim de 
semana. De 1979 para cá, foram 
disputadas somente 18 corridas 
entre longos hiatos, o maior deles 
de 20 anos entre 1992 e 2012.

O maior vitorioso na cidade é pi-
loto paulista Marcos Gomes, que 
recebeu a bandeira quadriculada 
duas vezes em 2013 e outra em 
2014. Na sequência estão empa-
tados com duas vitórias o parai-
bano Valdeno Brito (2012 e 2015) 
e o paulista Rubens Barrichello 
(2014 e 2016). 

Os três estarão em ação a par-
tir de amanhã (17) em Cascavel, 
quando diversas ações sociais se-
rão realizadas na cidade pelos pi-

lotos da categoria. No autódromo, 
a programação será desenvolvida 
a partir de sexta-feira (18), com os 
treinos livres.

Já o sábado (19) está reserva-
do para o treino classificatório e o 
domingo (20) para as duas corri-
das, às 11h e às 12h. Os ingres-
sos para arquibancadas custam 
R$ 50, com meia-entrada a R$ 25.

CARROS da Stock Car estarão em Cascavel a partir de amanhã 

Homenagem aos campeões e à cidade 
A cidade de Cascavel, que tem sua história ligada à do automobilismo brasileiro, 
receberá uma homenagem especial da Stock Car nesta semana, em referência a 
todos os títulos de pilotos cascavelenses na categoria: Ângelo Giombelli (tricam-

peão da Stock Car), David Muffato (campeão da Stock Car) e Diogo Pachenki 
(campeão da Stock Light). No aniversário de 40 anos da Stock Car, a categoria 

lembra “o grande legado dos cascavelenses ao esporte”. 

Stock Light
A programação de velocidade 
em Cascavel no fim de semana 
contará também com a 6ª etapa 
da Stock Car Light. A categoria de 
acesso da Stock também terá duas 
corridas no Autódromo Zilmar 
Beux, mas uma será no sábado 
(19) à tarde, às 15h30, e a outra 
no domingo (20), às 8h15. 
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JOGAM HOJE
SÉRIE A

19h15 CSA x Atlético-MG
19h15 Grêmio x Bahia
20h Fortaleza x Flamengo
21h Cruzeiro x São Paulo
21h Palmeiras x Chapecoense
21h30 Goiás x Corinthians
21h30 Vasco x Botafogo

Z4 e G4
De um lado um time que não vence 
há oito jogos no Brasileirão, do 
outro uma equipe que vive bom 
momento, vindo de vitória em 
clássico e invicto sob o comando do 
novo técnico. Esse é o panorama de 
Cruzeiro x São Paulo, às 21h desta 
quarta-feira (16), no Mineirão, pela 
26ª rodada do Brasileirão. Na zona 
de rebaixamento e sem chance de 
sair dela nesta rodada, a Raposa 
tenta iniciar uma reação, enquanto 
o Tricolor, quinto colocado e vindo 
de vitória sobre o quarto colocado 
Corinthians, tenta manter o embalo 
sob o comando de Fernando Diniz 
para voltar ao G4. 

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B

 Paraná ?x? B. de Pelotas
 Londrina ?x? Figueirense
 Criciúma ?x? Vitória
 América-MG ?x? Vila Nova
 CRB ?x? Operário
 Bragantino ?x? Oeste
 São Bento ?x? Coritiba 

O Brasileirão começa a afunilar 
e neste meio de semana chega 
à sua 26ª de 38 rodadas. Serão 
sete jogos nesta quarta-feira (16) e 
outros três amanhã. Destaque hoje 
para o duelo entre Goiás e Corin-
thians, que miram vaga continental 
em 2020 e se enfrentam no Serra 
Dourada, às 21h30.

Em ótima fase sob o comando 
de Ney Franco, o Esmeraldino, que 
tem cinco vitórias e uma derrota 
nos últimos seis jogos, não tem 
problemas no elenco em relação 

Goiás e Corinthians duelam
em condições de igualdade

às últimas rodadas. As únicas bai-
xas seguem sendo Yago e David 
Duar te, que só retornarão aos 
gramados na próxima temporada. 
No ataque, Michael vive momento 
espetacular e é a esperança de 
gols da equipe goiana.

No Corinthians, que vem de der-
rota para o São Paulo e não vence 
há três jogos, o técnico Fábio 
Carille não conta com Júnior Urso 
e Everaldo, entregues ao depar-
tamento médico, enquanto Ralf, 
que se envolveu em acidente de 

Com aspirações bem distintas, Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 
20h, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Flamengo é o 
time a ser batido no campeonato. A equipe de Jorge Jesus lidera a classificação com folga, 
com 58 pontos contra 50 do vice-líder Palmeiras. Nesta noite, o Rubro-Negro carioca con-
tará com os reforços de Gabigol e Rodrigo Caio, que estavam com a seleção brasileira. Já o 
Fortaleza ainda tenta se reerguer após a chegada de Rogério Ceni. A equipe cearense perdeu 
na última rodada para o Vasco e, a três pontos do Z4, flerta com a zona de rebaixamento.

FLA IMAGEM

trânsito no último sábado (12), 
e Pedrinho, que se reapresentou 
recentemente após defender a 
seleção olímpica, são dúvidas.

Tricolores
Triclores que em determinado 
momento da temporada se equi-
valeram com um futebol ofensivo,  
Grêmio e Bahia se enfrentam em 
situações distintas nesta noite (16), 
às 19h15, em Porto Alegre, pela 26ª 
rodada do Brasileirão.  Enquanto o 
time gaúcho conquistou sete dos 
últimos nove pontos disputados 
na competição, a equipe baiana 
obteve apenas um. Assim, o Imortal 
ingressou no G6 e o Tricolor de 
Aço caiu para a oitava colocação. 
Ainda assim, Grêmio e Bahia estão 
separados por apenas três pontos. 
Para este confronto direto por vaga 
na Libertadores, o técnico Renato 
Gaúcho mandará força máxima a 
campo. Com os retornos de Léo 
Moura, Kannemann, Everton e 
Matheus Henrique, o Grêmio terá a 
equipe titular em campo pela última 
vez antes da semifinal da Libertado-
res com o Flamengo, marcada para 
a próxima quarta-feira (23).
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