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Militares de todo o País se reúnem 
no oeste para concluir treinamento
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Prova mais requintada do Brasil, Stock 
Car invade Cascavel a partir de hoje 
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Ambulância fica retida em
UPA por falta de macas
A superlotação das UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) de Cascavel voltou a se 

agravar. No início da noite de ontem, uma ambulância do Siate ficou retida na UPA Veneza 
por falta de macas para deixar os pacientes, cuja maioria aguarda a transferência para um 

leito hospitalar. “Não existem leitos suficientes em Cascavel para toda a 10ª Regional. 
Isso é fato! Precisamos de soluções e atitudes mais enérgicas e mais rápidas”, declarou o 

secretário de Saúde, Thiago Stefanello. 

IPC quer expandir perímetro urbano  
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Força total
A dois meses do prazo para entregar as 
obras, o canteiro do EcoPark Oeste está 

tomado por máquinas e trabalhadores. Eles 
trabalham em diversas frentes para concluir 

os 40% que ainda faltam a ser feitos.
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
04/11 - 08h23

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Sexta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40
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28 16 h
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24 14

SábadoSábado

Cheia
13/10 - 18h10

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 09 11 13 21 28 29
concurso: 0214

03 16 22 31 40 48

concurso: 1999

concurso: 1395

01 11 34 36 44 56
concurso: 2198

concurso: 5099

06 07 52 56 57

concurso: 5432

50.768
28.905
10.388
38.651
27.049

MAIO

EC BAHIA

concurso: 1878

01 02 03 04 05 06 08 10 
12 15 17 19 23 24 25

concurso: 2013

01 05 06 10 31 33 35 
40 44 54 55 58 64 68 

74 75 81 87 88 92

04 05 12 25 41 44

01 13 51 52 55 58 71
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O sol nasce radiante, brilha no horizonte que não se faz mais 
tão distante do toque de nossos sonhos vaidosos; o sol nasce e 
toca com seus raios fulgurantes o nosso inchado ego, queimando 
nossos delírios que se desfazem no ar com o luzir dos raios da 
Verdade que se fez carne e habitou entre nós.

O sol, olhar celeste que tudo vê, coroa a majestade da realidade 
e dissipa com sua presença tudo aquilo que não suporta o esplen-
dor da realidade para que, desse modo, o horizonte de nossos dias 
tornem-se claros e permita-nos caminhar de modo firme e varonil 
em nossa jornada por esse vale de lágrimas.

O sol, sim, o olhar do sol queima toda a soberba, dissipa toda 
mentira e, talvez, por isso mesmo, quando voltamos nossas vistas 
para admirar - diretamente - a sua formosura, nossos olhos acabem 
ardendo como se estivessem sendo rasgados por cacos de vidro, 
tamanha é a vaidade que habita e infla nossa alma sebosa, tão 
grande é a farsa que viceja em nosso maculado coração.

Sim, o sol nasce para todos; a verdade existe e está amorosa-
mente disposta a ensinar a qualquer um o que significa ser gente; 
porém, quantos são aqueles que estão realmente desejosos de ver 
a vida como ela realmente é? Quantas são as almas que, de fato, 
estariam dispostas a libertar-se dos grilhões que nos impedem de 
sermos quem deveríamos ser? É difícil dizer.

Na verdade, não é tão difícil assim, não. O que, na realidade, 
torna-se complicado é reconhecermos que há uma grande probabi-
lidade de sermos uma dessas almas envaidecidas que se recusam 
a crescer e amadurecer.

Devido a essa recusa, muitíssimos se apegam a algum consolo 
psíquico na forma dum badulaque material, dum prazer fugaz e vicioso, 
duma carreira profissional, duma ideologia, de qualquer coisa que nos 
sirva de peneira para tapar a nossa vista do sol da verdade.

Não é à toa que a vida moderna é, assim, tão rasa de sentido; 
não é por menos que o homem moderno encontra-se tão aturdido 
consigo e com tudo, pois se vive, nos dias de hoje, não apenas 
com medo da luz, mas negando a sua existência, tamanha é a 
desorientação que impera entre nós. 

 Ministro Celso 
de Mello, do 

STF (Supremo 
Tribunal 

Federal), ao rejeitar 
habeas corpus apre-
sentado pela defesa 

de Fernando Bezerra, 
líder do Governo no 

Senado, contra decisão 
que autorizou as bus-
cas em seu gabinete.    

“O Congresso 
quer 

estabelecer 
um círculo de 

imunidade virtualmente 
absoluta [sobre os 
parlamentares]”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: IPC

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Investigação arquivada
A apuração em andamento desde 2014 sobre a liberação 
irregular do Conjunto Habitacional Rivieira devido à falta 

de comprovação técnica sobre a expansão urbana e a falta 
de audiências públicas foi arquivada pela promotora Larissa 

Haick Vitorassi Batistin. Ela considerou que não houve 
irregularidades após esgotadas todas as possibilidades de 

diligências. Foram cinco anos de apuração de dados, estudos 
técnicos e revisão das leis municipais. Investigação que 

chegou a constatar crescimento desordenado em meio rural 
e consequências graves urbanísticas. 

Instabilidade
Sem definições sobre o futuro profissional, os servidores 

da extinta Cettrans (Companhia de Engenharia de 
Transporte e Trânsito) atuam sem norte, ainda mais após 
a morte do presidente Alsir Pelissaro, há duas semanas, 
ainda não substituído. Celso Dias, representante sindical 

da categoria, alega que ainda não houve ingresso na 
Justiça para questionar a decisão dos vereadores e admite 
que está praticamente falida essa possibilidade. “Fomos 

vencidos politicamente”, reconhece.

 Com deliberação do Con-
cidade (Conselho Municipal 
da Cidade), o IPC (Instituto 
de Planejamento de Casca-
vel) apresentará em breve aos 
cascavelenses a proposta de 
expansão do perímetro urbano: 
medida que enfrenta resistên-
cia de defensores da utilização 
dos lotes baldios.

São duas áreas previstas 
para expansão: uma de 4,47 qui-
lômetros quadrados a partir dos 
fundos do Bairro Cancelli, mar-
geando os Bairros Canadá, Braz-
madeira e Interlagos, e a segunda 
de 0,26 quilômetro quadrado nos 
fundos dos Bairros Parque Verde 
e Recanto Tropical.

Com esse aumento, estão 
previstas obras de infraestru-
tura. Na região do Bairro Braz-
madeira consta o prolongamento 
da Avenida Barão do Rio Branco. 
Outra obra importante é a exe-
cução da Avenida das Torres, 
que hoje corta apenas o Parque 
Verde, com três quilômetros, 
mas tende a se tornar uma das 
maiores travessias da cidade: 
há seis quilômetros em fase de 
aprovação e outros cinco já apro-
vados, só à espera da execução.

A maior área já possui 
alguns loteamentos abertos, no 
entanto, ainda tem uma parte 
significativa coberta com lavou-
ras agrícolas. Se aprovada, a 
faixa será considerada uma ZE 

Esgotamento
Considerou o Ministério 
Público que foram 
apresentados todos os 
documentos necessários: 
Estudo de Impacto de 
Vizinhança; os pareceres 
foram favoráveis das 
comissões permanentes 
da Câmara em votações 
para alteração da lei 
que permitiu a Zona de 
Interesse Especial na área 
nos dias 24 e 25 de março 
de 2014; e a Assistência 
Social comprovou a 
existência de toda 
infraestrutura necessária 
aos moradores. O prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
foi informado sobre o 
arquivamento pela própria 
promotora.

Fábrica de 
homenagens
Se a Câmara parece 
uma verdadeira fábrica 
de homenagens, agora 
uma inusitada proposta 
tende a ganhar destaque. 
Além de distribuir placas 
para personalidades 

humanas, a vereadora Nadir 
Lovera (Avante) propõe o 
“Diploma Posto de Saúde 
Destaque” para homenagear, 
anualmente, o melhor 
“posto de saúde de Cascavel” 
- o próprio texto “corrige” a 
denominação oficialmente 
usada em prédios públicos, 
que há muitos anos 
adotou os termos UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
e USF (Unidade de Saúde da 
Família). Nos critérios, Lovera 
define que os pacientes 
são quem avaliarão quem 
merece o “reconhecimento”, 
que levará em consideração 
“exclusivamente o 
atendimento prestado”.

Tempo de sobra
A vereadora estabeleceu os 
critérios de avaliação por 
notas: zero (ruim), cinco 
(regular), oito (bom) e 10 
(ótimo). A votação ocorrerá 
on-line ou por cédulas 
na Câmara, por meio do 
Projeto Urna do Povo, 
criado coincidentemente 
pelo marido da vereadora, 
o médico Jadir de Mattos, lá 
nos idos de 2001.

IPC vai propor
expansão urbana 

MAPA demonstra área que será considerada urbana: toda área com linhas - 
iniciando na Avenida das Torres (FAG), atravessando a Barão do Rio Branco, até 
chegar ao Bairro Interlagos

(Zona de Estruturação), onde 
predomina o uso para constru-
ções habitacionais. Também 
haverá pequenos territórios usa-
dos para ZEA 2 (Zona de Estru-
turação e Adensamento 2) - para 
habitações de interesse social.

Dentre as críticas de pró-
prios membros do Concidade 
está o desrespeito ao Plano 
Diretor, visto que nele cons-
tava expansão predominante 
na zona oeste de Cascavel. 
Porém, a implantação do Con-
junto Habitacional Rivieira redi-
mensionou todos os estudos 
já feitos pelo próprio Município, 
quando em 2014 houve implan-
tação do empreendimento, que 
recebeu mais de 2 mil famílias.

A área rural que tende a se 
tornar urbana é consideravel-
mente grande. Para parâmetro 
de comparação, tem o mesmo 
tamanho da área do Bairro Flo-
resta, considerado um dos mais 
populosos da cidade, com quase 
20 mil habitantes. A preocupação 
é com a criação da necessidade 
de novos equipamentos públicos, 
como UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde), Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil), par-
ques e escolas, além de serviços 
de transporte público, limpeza de 
vias e recolhimento de lixo. 
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Poupe pelo
aplicativo.
É rápido, fácil
e você tem
muitas chances
de ganhar.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais 
em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 0800 724 7220. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão



n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Aílton Santos

06 LOCAL HOJE NEWS, 18 DE OUTUBRO DE 2019

 O Município de Cascavel rece-
beu ontem (17), durante o 14º 
Ciopar (Congresso Internacional 
de Odontologia do Paraná), o 
prêmio de segundo colocado na 
categoria até 500 mil habitantes 
no Prêmio Regional CRO-PR de 
Saúde Bucal. Em primeiro ficou a 
cidade de Maringá e, em terceiro, 
nessa categoria, o Município de 
Foz do Iguaçu.

O Prêmio Regional e Nacional 

 A entrega do Ecopark Oeste, 
no Bairro Santa Cruz, zona oeste 
de Cascavel, está prevista para 
dezembro e o canteiro de obras 
está cheio de máquinas e trabalha-
dores para concluir tudo dentro do 
novo prazo. Isso porque ainda resta 
40% da obra para ser concluída, de 
acordo com a Secretaria de Obras.

Os trabalhos são feitos simulta-
neamente em diversos pontos do 
parque. Nesta semana, uma das 
equipes começou a trabalhar na 
pista de caminhada ao lado direito 
da Avenida Brasil, sentido Centro. 
De acordo com a empresa Con-
tersolo, responsável pela obra, a 
previsão é para que a pista seja 
concluída no início de novembro.

O aterro do estacionamento e 
os bueiros das Ruas Públio Pimen-
tel e Tamoios e da Avenida Brasil 
já foram concluídos. Já a terrapla-
nagem e o gabião estão em fase 
de conclusão. 

Demais serviços, como a execu-
ção da ciclovia e da pista de cami-
nhada, a execução do parcão, o 
plantio de grama, as drenagens e 

Obras do Ecopark Oeste 
estão 61% concluídas

a infraestrutura da ponte estão em 
fase de execução. 

Ainda não há data certa para 
que o Córrego Bezerra volte ao 
curso normal. O leito foi desviado 
há quase um ano, no início das 
obras, para que fosse feita toda a 
estrutura que abrigará a partir de 
então um lago. 

Obra aditivada
O Ecopark deveria ter sido 
entregue no início deste mês, 
mas a empresa pediu aditivo 
de três meses para concluir a 
obra. Além de mais prazo, o 
valor total da execução tam-
bém aumentou. 
A prefeitura concedeu
adicional de mais de meio 
milhão de reais, elevando em 
3,98% o valor total da obra, 
que agora será de  
R$ 13.802.374,99.

CANTEIRO está com várias frentes de trabalho

do Conselho Regional de Odonto-
logia e do Conselho Federal de 
Odontologia de Saúde Bucal foi 
criado para reconhecer os muni-
cípios que mais investiram em 
saúde bucal. Ele é balizado por 
critérios objetivos que permitem 
o comparativo com maior grau 
de precisão. A avaliação dessa 
edição foi feita com base nos 
investimentos em políticas públi-
cas em saúde bucal realizadas no 

ano de 2018.
“Pelo segundo ano consecu-

tivo estamos sendo reconheci-
dos pelo comprometimento da 
equipe da Divisão de Saúde Bucal 
e pelos investimentos que a admi-
nistração municipal tem feito na 
Secretaria de Saúde, ampliando 
o atendimento humanizado”, 
enfatizou o gerente da Divisão 
de Saúde Bucal da Secretaria de 
Saúde, Shady Yassine. 

Cascavel é a destaque em Saúde Bucal 
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01- SANDRO FERREIRA DA SILVA E RAFAELA CARLA SEBEN 
02- BRUNO GUERRA E ESTÉFANI WINCKIEWICZ
03- NILSON RAMOS ALVES E KARLA MARIA DE SOUZA FREIRE
04- DELAMAR GALVÃO RODRIGUES E TALITA GAIESKI
05- JOELMO AQUINO DO AMARAL E IVANI MARIA DA SILVA DOS SANTOS 
06- ADILSON FRITCH E CLEONICE PRUZAK
07- CIDIMAR BENTO DUARTE E JOSIANE DA SILVA SIEBE 
08- ERIC MATHEUS ROCHA E ISABELA MORAIS DE SOUZA 
09- NATANAEL JUNIOR JANDREY DE ANDRADE E AMANDA ELOIZA DIAS BORGES 
10- ISAAC DE ALMEIDA E CAROL EVELYN MICHEL 
11- DIONATAN SZEKUT MIOTTO E MAYARA FURTADO FORTUNATO 
12- MARCELO CLAUDINO DA SILVA E ÉRICA DE ABREU SANTOS 
13- ELTON PERUZZO GOMES E CINDIA MARA MOREIRA DOS SANTOS 
14- FLAVIO MARCELINO RIBEIRO E JHULIENE DA SILVA RAHMEIER
15- MARCELO CORDEIRO DA SILVA E CLAUDIA REGINA EVA 
16- GABRIEL REMBOLD ESPINDOLA E BRUNA HILGEMBERG MENDES 
17- ÂNDERSON BUENOS DOS REIS E GISIANE DE CAMARGO 
18- OSVALDIR FERREIRA DE SOUZA E MARIA APARECIDA DE SOUZA 
19- EDMAR CUSTODIO DA SILVA E MARCIELLE DA SILVA FERREIRA 
20- OSNI DE ARAUJO PAULO E SOLANGE DE SOUSA DIAS 
21- MARCIO AUGUSTO SARTORI E MÔNICA MARIA EVANGELISTA 
22- GUSTAVO DE ASSIS SANTOS E GABRIELLY BUCHIMANN DE OLIVEIRA 
23- JHONATAN JEAN SKAWRONSKI E SHAIENY CRISTINA VIEIRA 
24- DONY REVYS DE SOUZA OLIVEIRA E SABRINA NASCIMENTO FERRAZ 
25- CLAUDIO BATISTA DE JESUS E NILZELI APARECIDA PEREIRA 
26- CHARLES EDUARDO BUCHINGER E FRANCIELE DE OLIVEIRA RUZCISKI
27- SAMUEL DE LIMA PEREIRA E LAYRA MILENA OLIVEIRA 
28- JHONATAN RODRIGUES DA LUZ E BRUNA APARECIDA RAMOS 
29- DANIEL SANTOS BARBOSA E RAFAELLA SEBBEN 
30- MARCELO DA COSTA E PAMILIS PILONETTO
31- ALISSON ANTONIO FERREIRA E LOUISA CRISTINA GOES
32- ALLAN VICTOR VIEIRA PINTO E SARAH LEITE TRINDADE 
33- OCTAVIO MARCONDES DA SILVA BENITTO RIBEIRO E MARINA DOS SANTOS 
BAPTISTA BORGES 
34- CLAUDIO PRESTES JUNIOR E HELLEN CRISTINA PEREIRA PAINELLI 
35- DOUGLAS YAGO MAXIMO DOS SANTOS E JESSYCA CAROLINE ALEBRANTE 
36- ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO E OSILENE ALVES DO AMARAL 
37- BRUNO HENRIQUE BECKER BATISTA E JULIANA CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS 
38- RICARDO ZOREK DANIEL E ANA PAULA NUNES 
39- RODRIGO DE PAULA E FABIANA FERREIRA 
40- DIEGO DA SILVA BARBOSA E GABRIELA CHAVONI 
41 AIRTON DOS SANTOS E ANA CLEODETE BORBA 
42- JOÃO OTÁVIO GOMES DA SILVA E MAILLY CRISTINE DE LARA MEDEIROS ALMEIDA 
43- RODRIGO MÁXIMO E ALINE CRISTINA PARO 
44- MATEUS RIBEIRO PADILHA E CATIANE APARECIDA GONÇALVES 
45- JEAN FELIPE SILVA GONÇALVES E ROSIMARI DE OLIVEIRA PRUCHE 
46- JOE MAYCON GALDINO VIEIRA E TAYNÁ BARROS DA SILVA 
47- FERNANDO HENRIQUE PINA DO CARMO E CLÁUDIA ANTONIA NUNES 
48- SEBASTIÃO RODRIGUES BATISTA E IZAURA PEREIRA 
49- DOUGLAS COELHO CARVALHO E GEZIELI CARLA SCHAIA 

 Previsão de chuva
Com a frustração das últimas previsões 
de chuva, lá vem mais uma: o Simepar 

diz que há 80% de probabilidade de 
chover até 29mm neste domingo em 
Cascavel e mais 15mm na segunda-

-feira. Se a chuva não vier, pelo menos 
o calorão deve dar uma trégua. Para 

domingo, a máxima não passa de 27ºC 
e, na segunda, o dia amanhece com 
14ºC e não passa de 21ºC, na terça, 
quarta e quinta-feira a mínima pode 
bater em 11ºC. As temperaturas vol-

tam a subir apenas na sexta-feira. 

Sanepar lança novo 
plano de rodízio

Depois de seis dias seguidos de 
rodízio no abastecimento de água, 
a Sanepar suspendeu na manhã de 
ontem o corte previsto para a quinta-
-feira. De acordo com a companhia, o 
ideal é que os reservatórios tenham 
de 25 milhões a 28 milhões de 
litros, e ontem eles estavam abas-
tecidos com 26 milhões. 

Porém, o aler ta permanece e 
somente análises diárias garantem 
se haverá ou não o rodízio. 

Conforme a programação, no dia 
do rodízio a região prevista fica sem 
água a partir das 12h30. No fim do 
dia o sistema é religado, mas só 
volta ao normal perto da meia-noite.

Nesta sexta-feira (18), o calen-
dário prevê a interrupção no forneci-
mento de água para os Bairros Santos 
Dumont, Esmeralda, Alto Alegre, Clau-
dete, Centro e loteamentos próximos. 

Já no sábado (19), serão afetados 
os Bairros Floresta, Brasília, Tarumã, 
São Cristóvão, Cataratas, Pacaembu, 
Bairro Pioneiros Catarinenses, Centro 
e Vila Dione e loteamentos próximos. 

No domingo (20), a previsão é 
para que parte do Centro, do Bairro 
Pioneiros Catarinenses e de lotea-
mentos próximos fiquem sem água. 

Na segunda-feira (21), o rodízio 
atingirá os Bairros Cascavel Velho, 
Alto Alegre, Esmeralda, Santo Ono-
fre, Santa Cruz, Paulo Godoy e FAG 
e loteamentos próximos. 

E, na terça-feira (22), a previsão é 
de corte para os Bairros Maria Luiza, 
Parque São Paulo, 14 de Novembro 
e Guarujá e loteamentos próximos. 
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Com exceção da USF 
Cataratas - que ficará 
aberta das 8h às 12h-, 
as demais unidades 

atenderão das 8h às 17h; 
a do Floresta não abre, 

porque está em reforma.

 Neste sábado (19), pais ou 
responsáveis devem vacinar as 
crianças contra o sarampo. Neste 
Dia D, as unidades de saúde de 
Cascavel atenderão das 8h às 
17h sem fechar para almoço. A 
exceção é a USF Cataratas, que 
fica no Núcleo Industrial e ficará 
aber ta somente até as 12h. O 
único local que não haverá vacina 
é na UBS Floresta, porque a uni-
dade está fechada para reforma. 
Nesse caso, a orientação é para 
que os moradores procurem a uni-
dade mais próxima da residência. 

O Dia D deste sábado é para o 
público-alvo da primeira etapa da 
Campanha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo, que teve iní-
cio no dia 7 de outubro e segue 
até o dia 25 deste mês: são 

Dia D Contra o Sarampo
crianças de seis meses a cinco 
anos incompletos (quatro anos, 
11 meses e 29 dias).

A coordenadora do Programa 
Municipal de Imunização, enfer-
meira Cristina Carnaval, lembra os 
pais ou responsáveis que as crian-
ças de seis meses a menores de 
um ano precisam receber a “dose 
zero” contra o sarampo na campa-
nha e quando completam um ano 
precisam fazer a dose de rotina; o 
reforço é feito aos 15 meses.

  

Segunda etapa 
A segunda etapa é destinada a 
jovens e adultos de 20 a 29 anos 
que ainda não comprovaram que 
receberam duas doses da vacina 
Tríplice Viral ou da vacina contra o 
sarampo. Essa etapa será de 18 a 
30 de novembro, com Dia Nacio-
nal de Mobilização no dia 30 de 
novembro.
Cristina Carnaval reforça que tanto 
a primeira como a segunda etapas 
são campanhas seletivas, ou seja, 
só serão vacinadas as pessoas que 
não comprovarem a imunização no 
cartão de vacinação.

Meta em Cascavel
Em Cascavel, a meta é imunizar 
16 mil crianças e 55 mil adultos 
jovens durante a campanha. Como 
é seletiva, o Programa Municipal 
de Imunização ainda não dispõe 
de parciais apuradas, uma vez que 
o lançamento das doses é feito 
diretamente no sistema nacional 
do Ministério da Saúde, o qual 
divulgará o resultado ao término da 
campanha, em novembro. 

Sala de Vacina 
Exclusivamente na sala de vacinas que funcionará na Feira do Produtor neste 
sábado (19), em frente à Prefeitura de Cascavel, com ônibus da saúde trazido 

por parceiros da atividade, o Dia D atenderá o público infantil e também adultos 
de 20 a 29 anos que não tenham recebido a dose da vacina. O atendimento será 
das 8h às 12h. “Para adultos, a vacina neste sábado será apenas neste ponto de 

vacinação”, orienta Cristina Carnaval.
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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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1- CHRISTOPHER DE PAULA LIMA E MARISTELA CALDEIRA
2- MATHEUS HENRIQUE BONFANTI ZANOTTO E GABRIELLY JANDIRA BACHINSKI SCHEFFER
3- JOÃO VITOR DEVES E LAURIANE GASPARELLO
4- RODRIGO VICHINHESKI DOS SANTOS E THACYA ANDRESSA KOWALSKI
5- LEANDERSON LUCOTTI E ELIANA SANTANA DE SOUZA
6- RICARDO LONGO E RÚBIA PATRÍCIA RONCAGLIO PEDROSO
7- WESLLEY LIMA DE OLIVEIRA E GÉSSICA GISELE MONTEIRO BUENO
8- ISAIAS DE SOUZA FERNANDES E LUCINÉIA DE OLIVEIRA
9- THIAGO JOSE CAVALHEIRO DE MELO E SHEILA LOPES EIGENSTUHLER
10- ALLYSSON SANCIANI RODRIGUES E CAMILA KOYAMA FEITOZA
11- RAFAEL SANTANA MARCHI E SCHIRLE JAQUELINE DA SILVA
12- JAIME FRANCISCO ZORTEA JUNIOR E ANDRESSA DE OLIVEIRA
13- MARCOS MARTINEWSKI ALVES E MARIA ISABEL RAUBER NEVES
14- JOSÉ DA SILVA E FABIANA APARECIDA PIOVESAN
15- JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS E BEATRIZ SILVA ALMEIDA
16- HELDER NICOLODELLI E CAROLINE ROBERTA WISNIEWSKI
17- ORLANDO CAMARGO DE MEIRA E ROSANGELA BALBINO
18- RONALDO VOLPIANO E SAMARA THAIS COVATTI
19- IVAN MATHEUS DE MAMAN E FRANCIELLE DE PAULA
20- JOÃO LEONARDO ALVES SILVA E PAOLA CRISTINA ABREU PEREZ

ÉRAMOS SEIS 
Lola rejeita a ideia de Júlio. João avisa a Afonso 

que pretende levar Shirley e Inês para Salvador. 
Isabel fala de sua festa com Júlio, que é rude com 
a menina. Shirley apoia Afonso quando ele chega 
em casa. Isabel não deixa os amigos de Alfredo 
irem à sua festa. Júlio estranha ao ver Assad con-
versando com Elias. Shirley tenta esconder de 
Afonso sua vontade de ir embora com João. Zeca 
e Olga namoram escondidos. Clotilde conversa com 
dona Maria sobre Almeida. Júlio se embriaga com 
Almeida. João aparece no armazém e beija Shirley. 
Alfredo vê Júlio chegar em casa embriagado. Lola 
repreende o marido ao vê-lo entrar em casa. Alfredo 

defende Isabel de Júlio, que, ao tentar castigar o 
menino, estraga a decoração de sua festa.

BOM SUCESSO 
Nana pede segredo a Paloma sobre sua gra-

videz. Gisele se assusta com a intenção de Diogo 
de envenenar Alberto. Paloma pede a Ramon para 
voltar para casa. Diogo coloca o veneno na xícara 
que está à frente do local em que Alberto costuma 
sentar à mesa.  Paloma sugere que as xícaras 
sejam trocadas como a brincadeira de escravo de 
Jó, o que faz com que Diogo não saiba mais qual 
a xícara que contém o veneno. 

A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz consegue a última vaga para 

participar do concurso de bolos. Rock vai com 
Eusébio falar com Matilde e estranha que ela 
conheça seu pai. Régis reclama da cela superlo-
tada. Evelina mente para Camilo e Yohana e ajuda 
Jô. Evelina comenta com Maria da Paz a descon-
fiança que tem sobre Jô. Otávio alerta que Vivi 
precisará abandonar sua carreira para fugir com 
Chiclete. Kim tenta convencer Márcio a se casar 
com ela. Eusébio questiona Cornélia sobre Maltide. 
Antero avisa a Régis que não conseguiu confirmar 
seu álibi no endereço da massagem.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Poliana diz a Luisa que deseja terminar seus estu-

dos na Ruth Goulart, e pede para continuar na cidade. 
Pendleton pergunta a Ester o que ela sente por Poliana. 
Fernanda pede para Raquel ficar em casa para tomar 
conta de Poliana e Lorena. Guilherme e Filipa conversam 
sobre o problema de sua avó. Roger fica furioso ao saber 
que Guilherme foi falar com OTTO sobre os problemas 
de sua família, e o proíbe de sair.  

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Sabrina improvisa no texto e consegue que os 

espectadores deem risada. Isabela faz a maquiagem 
dos atores nos bastidores. Omar entrega a calça rosa 
para Téo nos bastidores e diz que é a calça do figurino 
que ele deve usar. Bira recebe um bilhete romântico 
que diz para ele ter mais atitude. Leticia não com-
preende o comportamento dele. Isabela vê que Téo 
está com a calça rosa e sente vergonha alheia do 
momento que ele precisar tirar a capa que está usando 
no palco. A menina decide fazer algo.

TOPÍSSIMA 
Dagoberto permite que a cadela fique na repú-

blica. Zeca tenta apoiar Mariinha. Sophia fica com nojo 
ao ver Antonio trazendo larvas para comer. Minha Flor 
reclama da atitude de Mão de Vaca. Pedro acerta os 
últimos detalhes do assassinato de Minha Flor com 
Paulo Roberto. Eles armam para Lara ser culpada 
pela morte da menina. Sophia vomita na mata ao ver 
Antonio comendo os insetos. Minha Flor sai para dar 
uma volta e é seguida por um carro

O RICO E LÁZARO 
Shamiran diz que Nitócris tentou sabotá-la. 

Ebede-Meleque pede para Neusta tratar melhor 
Edissa. Evil diz que tomará as providências con-
tra Nitócris. Zac é gentil com Joana. Larsa manda 
Asher para o isolamento. Shag-Shag conversa com 
Arioque. Asher é jogado no calabouço. Joana fala 
sobre Zac com Dana e Rebeca. Edissa procura 
Joaquim e diz que precisa deixar o palácio. Na casa 
de Zac, todos são surpreendidos com a chegada 
de Fassur. Daniel escreve em seu livro. Lia diz que 
arrumará um jeito de fugir com Naomi.  
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Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Você saberá como transformar as circunstân-
cias incomuns com as quais vai se deparar. O 
dia em que você for capaz de mover monta-
nhas ainda não chegou, portanto modere suas 
ações e não se compare com os outros!

Atividades em grupo e trabalho em equipe 
farão bem para seu ego. Você é o único que 
corre o risco de desgastar as pessoas ao seu 
redor! Poupe os nervos dos outros, assim 
como os seus próprios!

Você está variável e mutável e o seu humor 
refletirá a sua hesitação. Você está mais sen-
sível sobre o gasto de energias de hoje e há 
sinais de recuperação de equilíbrio.

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, você será um vencedor. O seu oti-
mismo crescente está lhe dando mais energia.

Um sentimento de frustração fará você se sen-
tir melancólico, mas não se esqueça que tudo 
acontece mais cedo ou mais tarde. Se você 
continuar fazendo tantas perguntas, você só 
se sobrecarregará - você precisa descansar.

As pessoas vão admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as portas! Se você con-
seguir conter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo crescente reforçará 
a sua energia.

Você está ganhando uma perspectiva mais 
ampla do mundo e vai achar difícil suportar 
pessoas de mente estreita. Você deveria tirar 
um tempo para respirar e resolver as coisas - 
você está cansado, não negue!

Você vai encontrar uma maneira de criar mil coisas 
para fazer, mesmo que sejam triviais. A sensação 
de cansaço está prejudicando suas atividades e a 
resposta pode ser encontrada na sua alimentação. 
A falta de vitaminas é também um motivo.

Você vai enfrentar as tarefas que esperam por 
você hoje. Não se deixe ser indevidamente 
influenciado por coisas que você ouve, tenha 
a sua própria opinião. Fazer o contrário pode 
gastar sua energia.

Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito 
interessantes e há algo novo no ar. Você pre-
cisa de movimento, isso ajudaria a se livrar do 
estresse. Uma fadiga nervosa está esperando 
por você. Desacelere seu fluxo de pensamento.

Um prazo imposto será essencial para o êxito 
de seus projetos, então olhe em longo prazo. O 
exercício muscular que você tem feito recente-
mente está se fazendo sentir. Diminua a velo-
cidade e descanse.
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COORDENADAS
DIADAN

CENTROOESTE
BAPASAX
OFLAPOMO

ESTRANGULAR
FARIRRT
OBSCECILIA

PROJETOTAMAR

Canal 
que liga 
a Europa 

à Ásia

Fogo de
artifício
usado 

como arma

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

Planta
usada
como

vermífugo

O excesso
de álcool

para o
fígado

(?) Cid,
herói da
Espanha
medieval

"Universi-
dade", em

UFRJ 

Arrebata-
mento

repentino

Aparar 
(os galhos

de uma
planta)

Na hora
(?): no

momento
preciso

"(?) Secas",
obra de

Graciliano
Ramos 

(?) San-
tana, can-
tor de "Re-
bolation"

Acessório
da moda
francesa

(?) Kudrow,
a Phoebe

de
"Friends"

Lady 
(?): a

Princesa
de Gales

(?) hoc:
para esta
finalidade

(latim)

Região
produtora
de soja

(BR)

Tecla de
tradução
em TVs

(?)-Flu,
clássico

do futebol
carioca

(?) de ouro,
bola do

quadribol
(Lit.)

Waza-(?),
golpe do

judô

Monitora 
ocorrências
no tráfego

(sigla)

Luciana
Mello,

cantora
paulista

(?) Meireles,
professora

e poeta
brasileira

Sujeito a
rejeição

Raio
(símbolo)

Anaïs Nin, escritora
francesa feminista

Desonesta; ilegítima

Tempero
de curas

Convencer;
induzir

Observação
(abrev.)
Atua na 

preserva-
ção das 

tartarugas
marinhas
no Brasil

"Orquestra",
em OSB
Sufocar;
esganar

Também,
na internet

(?) geográ-
ficas: são
dadas pela
latitude e
longitude

Sim, em
francês

Transtorno de ansiedade que
causa intenso medo da morte

Acessório essencial 
a excursionistas

Escuta 
(a música)
"Internet",

em IE

Terra natal
(fig.)

(?) de segurança:
auxilia o usuário que
esqueceu
a senha

Ministro 
da Justiça 

(2019)

(?)-com-
merce: a
compra e
venda on-

line

2/ad. 3/ari — oui. 4/lisa — pomo. 7/espúria. 8/oponível. 16/erva-de-santa-maria.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
30

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Um ano depois da morte do 
ciclista Ivair dos Passos, 51 anos, 
atropelado por um policial militar na 
Avenida Piquiri, no Bairro Brazma-
deira, às 5h20 do dia 18 de outubro 
de 2018, os inquéritos que apuram 
o crime continuam sem conclusão.

São duas investigações parale-
las, uma da Polícia Civil e outra da 
Polícia Militar.

A realizada pela Polícia Civil 
está mais adiantada. De acordo 
com os investigadores, todas as 
testemunhas já foram ouvidas. A 
acusação é de homicídio doloso, 

A superlotação das três UPAs 
(Unidades de Pronto-Atendimento) 
de Cascavel voltou a causar dificul-
dades na regulação de pacientes 
na noite de ontem (17). 

De acordo com o Consamu, que 
faz a regulação, a grande quanti-
dade de acidentes e casos clínicos 
registrados nessa quinta-feira fez 
com que a situação, que já estava 
complicada por conta do grande 
número de pacientes esperando 
leito hospitalar, ficasse ainda pior. 
“Temos vários casos ortopédicos 
do fim de semana ainda repre-
sados não UPA Tancredo e, com 
os outros casos registrados hoje, 
chegamos a ter todas as viaturas 
do Siate e do Samu na rua ao 
mesmo tempo... a situação ficou 
ainda mais complicada. A demanda 
está muito grande, por exemplo, de 

sábado até segunda-feira 15 fratu-
rados deram entrada nas UPAs”, 
explica o diretor técnico do Con-
samu, Rodrigo Nicácio. 

No início da noite a situação 
estava tão complicada que uma 
ambulância do Siate ficou retida 
na UPA Veneza. Socorristas enca-
minharam para a unidade uma 
vítima de acidente e a ambulância 
ficou retida no local por mais de 
40 minutos porque não havia maca 
para remanejar o paciente. 

Superlotadas, UPAs 
retêm macas do Siate 

Busca de alternativas
Uma sugestão da regulação para desafogar as UPAs seria a suspensão das cirur-
gias eletivas no HU. “Nós precisamos fazer diferente para obtermos resultados 
diferentes. Por exemplo, criar um fluxo novo, utilizar o centro cirúrgico do HU 

para operar urgências da UPA durante a madrugada ou então fazer um mutirão 
de cirurgias ortopédicas. O sistema precisa de inovação para tentar soluções dife-

rentes, pois o problema é o mesmo desde que o Consamu existe, há quase seis 
anos e 450 mil regulações depois”, explica Rodrigo Nicácio. 

O secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, acredita que a suspensão 
de eletivas não vai resolver o problema. “Vai muito além disso. O Estado é o 

gestor, precisa auditar e encaminhar a solução. O Estado não pode depender ape-
nas... temos uma rede de serviços hospitalares. Não existem leitos suficientes em 
Cascavel para toda a 10ª Regional. Isso é fato! É preciso que o Estado disponibi-
lize leito hospitalar aos pacientes, seja em Cascavel ou em outra cidade. Precisa-

mos de soluções e atitudes mais enérgicas e mais rápidas”, garante Thiago. 

quando se assume a intenção de 
matar, por conta da velocidade em 
que o PM estava com o agravante 
da omissão de socorro à vítima. 

Já sobre o Inquérito Policial Militar 
não foram repassados detalhes, ape-
nas confirmado que continua aberto.

O policial se apresentou dias 
depois do atropelamento e foi afas-
tado do serviço nas ruas. A reporta-
gem não conseguiu contato com ele. 

O CRIME 
O ciclista foi atropelado na 

madrugada do dia 18 de outubro 

na Avenida Piquiri, Bairro Brazma-
deira, e morreu no local. 

Imagens de uma câmera de vigi-
lância registraram o acidente. O 
veículo passa em alta velocidade 
e não volta para prestar socorro. 
O policial só se apresentou à 
polícia no dia 27 de outubro, 
apesar de toda a imprensa divul-
gar o ocorrido e informar que a 
polícia procurava o autor. Durante 
o depoimento, ele disse que não 
havia percebido o acidente. 

O policial foi liberado por não 
estar mais em período de flagrante. 

PM que matou ciclista: Inquéritos fazem aniversário sem conclusão

Regulação
Nicácio destaca que pacientes 
estão sendo regulados para o 

HU (Hospital Universitário) e que 
ontem teriam sido quatro transfe-
rências dos casos retidos na UPA. 
Para ele, a regulação ao HU está 
normal, somente na quarta-feira 

(16) foram 31 regulações 
para o hospital. 

O Hospital São Lucas também 
está operando acima da capa-
cidade, de acordo com diretor. 
“No São Lucas regulamos duas 
crianças hoje [17] porque não 
havia leito disponível. Mas o 

que faz falta também é o Hospi-
tal Salete, que está recebendo 

apenas pacientes cardíacos, casos 
clínicos que antes eram regulados 
para lá agora também ficam nas 

UPAs”, lamenta Rodrigo. 
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Militares de todo o País 
realizam treinamento

Cerca de 500 capitães do Exér-
cito Brasileiro, vindos de diversos 
estados e também de países vizi-
nhos, estiveram em Corbélia esta 
semana realizando atividades prá-
ticas que finalizam um curso de 
aperfeiçoamento. “Essas ativida-
des são a conclusão de um curso 
que durou dois anos realizado pela 
EsAO [Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais], com base no Rio de 
Janeiro. Nesse curso, os capitães, 
formados há pelo menos dez anos 
pela Academia Militar das Agulhas 
Negras, são preparados para as 
mais variadas situações. Temos 
um aprendizado teórico durante 
o processo e criamos estratégias 
que aqui, nesse momento, são 
colocadas em prática e avaliadas”, 
explica o general de Brigada, coor-
denador da EsAO, Carlos Augusto 
Ramires Teixeira. 

Ele destaca ainda a escolha da 
região oeste para a realização do 
treinamento por conta da referência 
nacional da 15ª Brigada Mecanizada. 
“Nós temos aqui todo o apoio da 
15ª Brigada, que é uma das mais 

bem equipadas do País. A primeira 
a receber o Guarani, um veículo blin-
dado de extrema segurança. Além 
do relevo da região ser muito favorá-
vel para a realização das atividades 
necessárias”, enfatiza o general. 

As atividades são focadas em 
situações hipotéticas para as 
quais os capitães precisam criar 
estratégias reais. 

Preparação 
de capitães 

Os capitães, após a formação, serão 
redistribuídos pelas Brigadas de todo o 
País. Em Cascavel serão três vagas aber-
tas. Eles devem levar o conhecimento 

adquirido para as guarnições.  
Dentre os 500 capitães, 17 são de nações 
amigas, como Paraguai, Argentina, Uru-
guai, Guiné-Bissau, Moçambique entre 
outros. “Acho que é uma das melhores 
experiências profissional que já vivi na 
minha vida. É uma escola com grandes 

profissionais, que tem bagagem em todos 
os aspectos da nossa profissão. Vou levar 
todo o conhecimento para o meu país e 
colocar em prática para mudar a reali-

dade lá”, comemora o Capitão Mamadú 
Camará, de Guiné-Bissau. 

A formação dos Capitães termina hoje 
com a visita estratégica à estrutura da 

Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu e 
depois o retorno ao Rio de Janeiro. 

POSICIONE o lei-
tor de QR Code do seu 
celular para assistir às 
entrevistas do general 
e de capitães no local 
do treinamento

TREINAMENTO visa à criação de estratégias 
para situações hipotéticas de combate e conquistas

FÁ
B

IO
 D

O
N

E
G
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STOCK CAR
l Hoje
8h30 Shakedown
10h25 Treino Livre 1
13h15 Treino Livre 2
16h05 Treino de Rookies

l Sábado (19)
10h05 Treino Livre 3
13h30 Classificação

l Domingo (20)
11h Corrida 1
12h02 Corrida 2

STOCK LIGHT
l Hoje
8h Shakedown
9h Treino Livre 1
11h50 Treino de Rookies
14h40 Treino Livre 2

l Sábado (19)
8h30 Treino Livre 3
11h30 Classificação
15h30 Corrida 1

l Domingo (20)
8h15 Corrida 2  

Principal categoria do automobi-
lismo brasileiro, a Stock Car estará 
em Cascavel neste fim de semana 
para a 9ª etapa da temporada, 
no Autódromo Zilmar Beux. A 
programação será aber ta hoje 
(18), com os treinos livres. Já o 
classificatório será sábado, às 
13h30, enquanto as corridas serão 
domingo, às 11h e às 12h02.

Um dos principais desafios 
dos pilotos no circuito altamente 
técnico de Cascavel é a Curva do 
Bacião, que é contornada pelos 
competidores per to dos 200 
km/h. Ao todo, os pilotos enfren-
tarão no traçado de 3.058 metros 
sete curvas, sendo cinco para a 
esquerda e apenas duas para a 
direita, tendo, por tanto, caracte-
rística de ser anti-horário.

A média horária de velocidade 
por volta no traçado chega pró-
xima dos 180 km/h, o que torna 
Cascavel a etapa mais rápida da 
temporada. Em relação ao tempo 
para percorrer o circuito, a melhor 
marca é de Max Wilson, com 
1min00s838, em 2017.

Já o maior vencedor na cidade é 
Marcos Gomes, que triunfou duas 
vezes em 2013 e outra em 2014. 
“Cascavel é de longe minha pista 
preferida no calendário. Estou 
num ano de estreia na equipe e 
de estreia dela na categoria, então 
a expectativa é desenvolver bem o 
carro na pista, largar entre os 10 
para beliscar pontos e quem sabe 

Stock Car em Cascavel

buscar uma vitória na Corrida 2”, 
diz o “Rei de Cascavel”. Na briga para 
ultrapassar essa marca estão Rubens 
Barrichello e Valdeno Brito, que ven-
ceram duas vezes cada na cidade.

Pentacampeão
Além desses nomes, o maior campeão em atividade na categoria também 

acelerará no Zilmar Beux. Pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno já venceu em 
Cascavel na temporada 2016, mesmo ano em que fez a pole position no traçado. 

“Em Cascavel, os carros andam sempre muito próximos, então é importante 
conseguir um bom lugar no grid para pontuar bem nas duas provas. Cascavel 

tem um asfalto liso, que mistura borracha com concreto, então é uma pista que 
merece um cuidado todo especial, principalmente também por ter poucas áreas 
de escape”, diz Cacá, que é o oitavo colocado no campeonato, com 150 pontos.

Pela liderança
O líder do campeonato é Ricardo 
Maurício, com 245 pontos. Seu 
companheiro de equipe e atual 
campeão, Daniel Serra vem logo 
atrás com 239 pontos. Os dois 
pilotos tentam abrir distância para 
Thiago Camilo, que é o terceiro 
colocado com 221 pontos e o maior 
vencedor da temporada com qua-
tro vitórias (empatado com Rubens 
Barrichello), além de ser o recor-
dista de poles, com cinco no total.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 36 17 11 3 3 38 18 20
2º Santos 36 17 11 3 3 29 17 12
3º Corinthians 31 17 8 7 2 19 9 10
4º São Paulo 31 17 8 7 2 20 11 9
5º Palmeiras 30 16 8 6 2 24 13 11
6º Internacional 27 17 8 3 6 21 16 5
7º Atlético-MG 27 17 8 3 6 22 18 4
8º Bahia 27 17 7 6 4 19 15 4
9º Athletico-PR 25 17 8 1 8 24 17 7
10º Botafogo 23 17 7 2 8 16 18 -2
11º Grêmio 22 17 5 7 5 20 21 -1
12º Fortaleza 21 17 6 3 8 21 24 -3
13º Goiás 21 17 6 3 8 16 27 -11
14º Ceará 20 17 6 2 9 19 18 1
15º Vasco 20 17 5 5 7 16 23 -7
16º Cruzeiro 18 17 4 6 7 15 23 -8
17º Chapecoense 14 17 3 5 9 16 28 -12
18º Fluminense 12 15 3 3 9 19 25 -6
19º CSA 12 17 2 6 9 5 24 -19
20º Avaí 7 16 0 7 9 8 22 -14

SÉRIE A

 SÁBADO
17h Fortaleza x Grêmio
19h Corinthians x Cruzeiro

DOMINGO
16h Internacional x Vasco
16h Atlético-MG x Santos
16h São Paulo x Avaí
18h Flamengo x Fluminense
19h Chapecoense x Goiás
19h Athletico-PR x Palmeiras

SEGUNDA-FEIRA
19h30 Bahia x Ceará
20h Botafogo x CSA

27ª RODADA

A 62ª edição dos Japs (Jogos Abertos 
do Paraná), Divisão A, serão encerrada 
neste domingo (20) em Toledo. Hande-
bol, futsal, futebol, voleibol e basquetebol 
têm disputas em andamento e nesta sexta-
-feira (18) começam a bocha e o bolão. 
No sábado (19) será a vez do caratê, 
enquanto no último terá início o tiro com 
arco, modalidade de demonstração que 
não vai somar pontos para a classificação 
geral. Na classificação geral, Cascavel briga 
na quinta colocação, tendo Ponta Grossa 
e Campo Mourão como maiores concor-
rentes. Já Maringá e Londrina disputam o 
título geral, com Toledo e Foz do Iguaçu na 
disputa pelo terceiro lugar.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 41 20 12 5 3 31 10 21
2º Coritiba 34 20 9 7 4 27 17 10
3º Atlético-GO 34 20 9 7 4 23 15 8
4º Sport 32 20 7 11 2 26 17 9
5º Cuiabá 31 20 8 7 5 23 18 5
6º CRB 30 20 9 3 8 22 21 1
7º Ponte Preta 30 20 8 6 6 22 18 4
8º Operário 29 20 8 5 7 17 20 -3
9º Paraná 29 20 7 8 5 16 18 -2
10º Botafogo-SP 28 20 8 4 8 20 22 -2
11º Londrina 25 20 7 4 9 24 26 -2
12º B. de Pelotas 25 20 7 4 9 15 20 -5
13º América-MG 25 20 6 7 7 19 22 -3
14º Criciúma 22 20 5 7 8 14 20 -6
15º Vitória 21 20 5 6 9 18 27 -9
16º Figueirense 21 20 4 9 7 15 19 -4
17º Vila Nova 21 20 4 9 7 13 17 -4
18º Oeste 20 20 3 11 6 17 20 -3
19º São Bento 19 20 5 4 11 23 30 -7
20º Guarani 19 20 5 4 11 13 21 -8

SÉRIE B

30ª RODADA
ONTEM

 Botafogo-SP x Atlético-GO
 Cuiabá x Guarani

HOJE
19h15 Criciúma x CRB
21h30 Vitória x Londrina

SÁBADO
16h30 Ponte Preta x Bragantino
16h30 Oeste x América-MG
16h30 Vila Nova x Coritiba
19h Paraná x Figueirense
19h Operário x São Bento

DOMINGO
16h B. de Pelotas x Sport 

Num duelo que opõe duas das 
principais equipes do salonismo 
paranaense, Cascavel e Marreco 
medem forças neste sábado (19) 
para definir quem seguirá vivo na 
busca pelo título de campeão da 
temporada 2019. Os rivais se 
enfrentam às 20h30 em Santa 
Tereza do Oeste, no Ginásio Elvira 
Menin, pela partida de volta das 
quartas de final.

No jogo de ida, em Francisco 
Beltrão, o time da casa venceu por 
2 a 0, o que lhe dá a vantagem 
do empate para seguir à semifinal 
pelo quarto ano consecutivo em 
busca do título inédito. Em 2016, 
caiu na semi diante do Ponta 
Grossa. Já em 2017 e 2018 termi-
nou vice-campeão, depois de elimi-
nar o Cascavel, na semifinal e nas 
quartas de final, respectivamente.

Já a Serpente, maior vencedora 
do Estado com cinco títulos (2003, 
2004, 2005, 2011 e 2012) precisa 
vencer no tempo normal para levar 
aos pênaltis a disputa pela vaga à 
semifinal, fase na qual não chega 
desde 2017. Antes, a última vez na 
semi havia sido em 2014, ano em 
que disputou o título estadual, com 
derrota para o Guarapuava.

Serpente x Marreco
Para este jogo, o técnico Cas-

siano Klein não conta apenas 
com o goleiro Ari, terceira opção 

do elenco que está com o time de 
Cascavel nos Jogos Abertos do 
Paraná, em Toledo.

JAPS

APOIO:

realização apoioprodução local

direção:
CRISTIANE NATALE

com luiz amorim
matheus carrieri
e grande elenco

25/10
cascavel/pr

centro cultural

gilberto mayer
mantovanipromocoes.com.brDE 2018!

ENTRE AS

 MELHORES TURNÊS 

ELEITA PELO BLOG

 DO ARCANJO DO UOL 
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PLACAR DE ONTEM
  SÉRIE A

 Avaí ?x? Internacional
 Santos ?x? Ceará
 Fluminense ?x? Athletico-PR

   SÉRIE B
 Botafogo-SP ?x? Atlético-GO
 Cuiabá ?x? Guarani

 A primeira edição dos Jogos 
Mundiais de Praia, em Doha, no 
Catar, ficará marcada pelos recor-
des do Time Brasil. Além de ter 
enviado a maior delegação do 
evento, com 77 atletas, o País 
encerrou sua campanha como líder 
no total de medalhas da compe-
tição: 12 (5 ouros, 4 pratas e 3 
bronzes). Pelo número de ouros, 
o Brasil ficou em segundo lugar, 
atrás somente da Espanha, com 7.

“O saldo da participação brasi-
leira é bem positivo. Participamos 
de nove modalidades e medalha-
mos em sete, mais do que todos 
os outros países e empatados com 
a Espanha. Posso afirmar que alcan-
çamos todos os objetivos traçados. 
Esse resultado confirma que o Brasil 

JOGAM HOJE
SÉRIE B

19h15 Criciúma x CRB
21h30 Vitória x Londrina

ESPANHOL
16h Granada x Osasuna

FRANCÊS
15h45 Nice x PSG

ALEMÃO
15h30 E. Frankfurt x B. Leverkusen 

Jogos de Praia
é uma força mundial nos esportes 
de praia”, afirmou a Chefe de Mis-
são do Time Brasil nos Jogos Mun-
diais de Praia, Mariana Mello.

Outro número expressivo é o 
de atletas brasileiros que subiram 
ao pódio em Doha: 59 (ou 76,6% 
dos integrantes). No último dia de 
competições, o Time Brasil con-
quistou oito medalhas, com títu-
los no beach tennis (André Baran/
Rafaella Miiller – duplas mistas), 
no beach soccer masculino e no 
handebol de areia masculino.

Das 12 medalhas, metade foi 
conquistada em provas femininas (2 
ouros, 2 pratas e 2 bronzes). Já os 
homens trouxeram 2 ouros e 2 pra-
tas. Além disso, o País conquistou 1 
ouro e 1 bronze em disputas mistas. 
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