
Caixa inicia nesta sexta o pagamento 
do FGTS para não correntistas

PÁGINA

06
“Tribunal do Crime”: membros do 
PCC sentam hoje no banco dos réus

PÁGINA

12

 Uma força-tarefa, envolvendo as Polícias Militar e Civil, a Guarda Municipal, os Bombeiros 
e a Cettrans, vai atuar de forma “constante e severa” para impedir as constantes bader-

nas na frente de casas noturnas na Rua Paraná, região central de Cascavel.  

Força-tarefa é criada para
coibir “baderna” no Centro
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Empresários de Cascavel são presos 
por suspeita de fraude a licitações l
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Contra a dengue
O Setor de Endemias divulgou no início 

da noite de ontem (16) o resultado do 4º 
ciclo do LirAa em Cascavel, que apurou 
uma infestação de 0,7% do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor da dengue e 
da febre amarela. O índice é considerado 

baixo. Mesmo assim, a maior presença 
dos criadouros ainda são os depósitos 

móveis (vasos e pratos, frascos com plantas, 
bebedouros de animais) e o lixo. Em Cascavel 

há 162 casos suspeitos e 12 confirmados.
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Talvez nenhuma outra palavra como democracia ressoe livre-
mente em tão diferentes discursos políticos. Se há algum ponto 
conector, alguma similaridade, nas sociedades cada vez mais pola-
rizadas, certamente é a instrumentalização da palavra democracia. 
Os distantes polos, defendendo sua própria concepção de demo-
cracia, projetam autoritarismo no outro que diverge e, gostemos 
ou não, manifesta-se assim o jogo democrático dos dias de hoje.

A democracia tem dono? Facilmente, responde-se “o povo”. 
Quem é o povo, então, perguntam os provocadores, tais como o fez 
o brilhante cientista político Giovanni Sartori. Povo significa todos? 
A maioria? O proletariado? A nação? A totalidade orgânica? O prin-
cípio absoluto? O princípio majoritário relativo? Parece que pregar 
“democracia” tem a levado ao esfacelamento, pois, na prática, o 
resultado do debate tem sido a geração de modelos pré-fabricados, 
mais servindo a um suposto povo imaginário, do que uma prática 
democrática que emirja da própria população.

Se a etimologia da palavra confunde, recorremos, então, à 
história do conceito da democracia: enquanto construto do ocidente, 
quem foram os seus donos, ou fundadores? O passado indica 
que foram os cidadãos, da polis grega, seja da civitas romana. 
Em grego ou latim, da cidade. Daí a imagem do sujeito que vive 
e que pensa seu entorno, o seu meio da existência. Daí os donos 
da democracia: os cidadãos.

Dono é um termo forte para falarmos em democracia hoje. Mais 
adequado talvez seja falar nos cidadãos como seus responsáveis. 
Responsáveis porque, além de direitos, instituições e eleições, a 
cidadania é um dos pilares sustentadores da democracia, gerando os 
agentes responsáveis pela materialização da democracia no cotidiano 
da vida social. A cidadania incorpora os deveres, a ética, a tolerância, 
a aplicação dos valores e a participação política no seu sentido lato. 
A cidadania é o agir na cidade da qual se faz parte, é o transformar o 
mundo ao seu redor - muito além do eleger e ser eleito. 

O hematologista Dimas 
Tadeu Covas, coordena-
dor do Centro de Terapia 
Celular do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão 
Preto, se mostra otimista 
em relação aos resultados 
do novo tratamento contra 

o câncer, feito a partir 
das células de defesa do 
próprio paciente e que já 
tem pelo menos um caso 
bem-sucedido. Mas está 
apreensivo com a possí-

vel demora na aprovação 
do tratamento no Brasil. 
“Precisamos acelerar os 

processos”.  
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 “Quando abrimos a 
porta da esperança, 

não tem como fechar”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

“Terá CPI”, diz Boca
Embora o assunto tenha “amornado” na Câmara de Cascavel, 

o vereador Jorge Bocasanta (Pros) garantiu ontem - após 
explicações do secretário de Saúde - que haverá a CPI 

(Comissão Parlamentar de Inquérito) das Mortes nas UPAs. Não 
deu detalhes nem explicou como, mas disse que ontem mesmo 
o texto seria concluído. Thiago Stefanello comentou sobre essa 

articulação dentro da Casa de Leis: “Se tiver CPI, tem que avaliar 
anos anteriores e não só agora: momento em que menos 

morrem pessoas nas UPAs. Todas as estatísticas mostram que a 
mortalidade nas UPAs vem caindo pela metade desde 2017”.

Na Justiça
A exigência de diploma para assessores parlamentares na 
Câmara de Vereadores que foram demitidos em janeiro 
permanece em discussão na Justiça. Dos 14 exonerados, 

dois mantêm ações sem um posicionamento. Eles cobram o 
retorno às respectivas vagas.

 Quando estiver em vigor, 
o PAI (Programa de Atendi-
mento Imediato) terá que 
suprir inclusive a demanda 
de cidades vizinhas, caso os 
pacientes cheguem até as 
UPAs (Unidades de Pronto-
-Atendimento) de Cascavel. 
“Atenderá qualquer paciente 
que entrar pela por ta da 
UPA, não importa o muni-
cípio. Se entrou na UPA, é 
nosso paciente”, garantiu 
o secretário municipal de 
Saúde, Thiago Stefanello, 
ontem, durante reunião com 
os membros da Comissão 
Permanente de Saúde da 
Câmara de Vereadores.

O projeto enviado pelo 
Executivo está em análise 
nas comissões e, após os 
pareceres, será votado em 
plenário. A medida visa à 
contratação de leitos priva-
dos de UTIs (Unidades de 
Terapia Intensiva) de pacien-
tes que chegam com risco 
iminente de morte às UPAs 
e toda a rede conveniada 
não tiver leito disponível. 
Haverá uma tabela para 
pagar hospitais que serão 
credenciados pela prefei-
tura. O SUS (Sistema Único 
de Saúde) paga hoje R$ 800 
por vaga de UTI. Quando 
acionar o PAI, a prefeitura 
vai incrementar esse valor 
em 50%, adicionando R$ 
400. Já no caso de insumos 
haverá incremento de 100% 
- o Município será responsá-
vel em tirar do caixa esse 
bônus e a expectativa é de 
que esses valores possam 
atrair até hospitais de fora. 
“Esperamos que hospitais de 
todo o Paraná que tenham lei-
tos de UTI se credenciem”, 
adianta Stefanello. 

O projeto já sofrerá alte-
rações. Análises jurídicas 
de assessores parlamen-
tares demonstraram bre-
chas que possibilitariam 
questionamentos judiciais 
para internações de casos 

Mortes
Em 2017, houve 238 mortes 
nas UPAs, em 2018 foram 
243 e, nos oito primeiros 
meses deste ano, 134. 
Stefanello garante que nem 
todos esses casos teriam 
sido resolvidos com o PAI 
(leia matéria ao lado), 
pois “existem pacientes 
paliativos que não teriam 
sobrevivido nem mesmo em 
leito de UTI”. Como a ação 
municipal acaba suprindo 
uma deficiência do Estado, 
o secretário garante que, 
caso exista questionamento 
judicial sobre mortes 
nas UPAs por não terem 
acionado o PAI, o Estado é 
quem será responsabilizado.

Demolição
O espelho de água em frente 
à Câmara de Vereadores de 
Cascavel foi completamente 
destruído ontem. Vai 
dar espaço a vagas para 
estacionamento de veículos. 
Também haverá uma 
revitalização do jardim do 
Legislativo. Tudo deve ficar 
pronto em dez dias. O custo 
será de R$ 13 mil.

Barrados
Embora estivesse evidente 
o problema na Rua Paraná, 

na esquina com a Manoel 
Ribas, a Câmara foi uma das 
primeiras a se posicionar 
a respeito do problema. O 
HojeNews, inclusive, alertou 
muito antes ainda sobre o 
risco que a bebedeira no meio 
da via representa. Ontem, o 
Paço realizou reunião com 
autoridades policiais sobre 
medidas para enfrentar o caos 
e, sem explicações, os membros 
da Comissão Permanente 
de Trânsito da Câmara não 
puderam participar, assim como 
a imprensa ficou do lado de fora 
da porta fechada. Em tempos 
de transparência, ninguém 
entendeu tanto 
sigilo do encontro.

Fica difícil
Os integrantes da Comissão 
Permanente de Saúde da 
Câmara estão analisando se 
farão a emenda para integrar 
o grupo que vai fiscalizar os 
leitos do PAI. A atividade será 
em formato de plantão e 
eles poderão ser acionados 
a qualquer horário, inclusive 
de madrugada. Embora seja 
uma função meramente de 
fiscalização, a medida chegou 
a ter resistência: alguns 
assessores cogitaram que 
poderia existir influência política 
e, por isso, seria melhor que a 
Câmara ficasse de fora.  

PAI atenderá pacientes
de cidades vizinhas 

não urgentes. Também são 
analisadas supressões de 
artigos já estabelecidos na 
esfera nacional. 

Stefanello garante que 
a legislação precisa ser cri-
teriosa. “Não compraremos 
os leitos já existentes. Esses 
terão que ser ocupados nor-
malmente, nem que seja por 
força policial. Os critérios 
para encaminhamento de 
pacientes para vagas ime-
diatas serão embasadas 
pelo Conselho Federal de 
Medicina. Haverá vistoria nas 
vagas de UTI para constatar 
a ocupação nos hospitais. 
Hoje a regulação é feita ape-
nas por telefone, no escuro, 
quando é ligado aos presta-
dores de serviço para saber 
se há ou não leito”.

A comissão do PAI será 
formada por um diretor 
técnico de cada UPA e um 
representante do Conse-
lho Municipal de Saúde. 
A adesão de um membro 
da Comissão Parlamentar 
da Saúde da Câmara vai 
depender exclusivamente 
da vontade dos vereadores 
em incluir emenda nesse 
sentido no projeto.

INSUFICIENTE
Pelo SUS, no Paraná, há 

uma média de 1,3 leito de 
UTI para cada 10 mil habi-
tantes; na rede privada são 
3,7 leitos de UTI a cada 10 
mil habitantes. Pela estima-
tiva populacional de Casca-
vel, com 324 mil habitantes, 
deveria haver 96 leitos de 
UTI, mas hoje há apenas 
80, sendo 38 SUS e 42 priva-
dos. Levando em conta que 
o Município é referência para 
uma região com 513 mil habi-
tantes, seriam necessários 
153 leitos de UTI. 

Para internações, a 
cidade conta com 960 vagas 
- 512 SUS e 328 privadas. 



A história
O horário de verão foi estabelecido no Brasil em 1931, pelo então presidente Getulio 
Vargas. Ele não era adotado todos os anos, e, a partir de 1985, tornou-se ininterrupto. 
Em 2008 ficou estabelecido que a mudança no horário ocorreria sempre no terceiro 
domingo de outubro e voltaria ao normal no terceiro domingo de fevereiro. A medida 
visava economizar até 5% do consumo de energia elétrica, especialmente nos horários 
de pico.
Ao longo dos anos mais estados foram inseridos no horário de verão. 
Este ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto no dia 25 de abril pondo fim 
ao horário de verão, após ser informado que a alteração não gerava mais economia de 
energia elétrica, conforme o principal argumento para sua adoção. 
No Brasil, em 2018 o horário de verão vigorou, além do Paraná, nos seguintes estados: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 
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NÃO
Atenção: neste sábado,

À meia-noite deste sábado, você 
não vai precisar adiantar seu relógio. 
Isso porque, neste ano (e nos próxi-
mos), não haverá horário de verão. 
Esta é a primeira vez, em 34 anos, que 
teremos um verão com o relógio “nor-
mal”. Tradicionalmente, os ponteiros 
eram adiantados sempre no terceiro 
fim de semana de outubro.

A produtora Helen Santana, 25 
anos, acorda às 5h30 para trabalhar e 
percebeu que o dia “está mais claro”: 
“O sol começa a nascer antes... é pos-
sível mudar o horário, mas não é pos-
sível mudar a natureza...”

Isso porque o sol está nascendo às 
6h, mas, pelo menos meia hora antes 
o céu já começa a clarear.

Felicidade para uns e tristeza para 
outros. Isso porque, desde sempre, o 
horário de verão divide opiniões.

“Eu acredito que, sim, o horário de 
verão deveria continuar!”, acrescenta 
Helen.

Para a recepcionista Marielly Lima, 
25 anos, era possível aproveitar mais o 
dia durante a semana: “Quem trabalha 

o dia todo consegue aproveitar melhor 
o dia, sentar ao lado de fora de casa e 
descansar”.

Já para a aposentada Lenir Vargas, 
56 anos, a decisão do presidente Jair 
Bolsonaro é ótima: “Eu nunca gostei 
do horário de verão, porque a manhã é 
mais curta e o dia é mais longo. Eu gos-
tei muito quando soube que este ano o 
horário não teria alteração”. 

Opinião compartilhada pela comer-
ciante Aparecida Landin de Paula, 55 

anos: “Quando nosso corpo estava se 
acostumando com o horário, já tinha 
que atrasar o relógio de novo”. 

De novo a divisão: “Eu preferia o 
horário de verão, porque tínhamos 
mais tempo para realizar as atividades 
diárias”, defende a estudante Janaina 
Rodrigues Gomes, 19 anos. “Assim o 
relógio biológico não sofre mudanças 
e as atividades diárias seguem nor-
malmente”, argumenta o comerciante 
Aparecido Marcelino da Silva, 54 anos.

  adiante os ponteiros;  
haverá horário de verão 
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A Caixa destaca que o Saque Imediato não altera o direito 
de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso o trabalhador 
seja demitido sem justa causa ou em outras hipóteses 
previstas em lei. Essa modalidade de saque não significa 
que houve adesão ao Saque Aniversário, que é uma nova 
opção oferecida ao trabalhador em alternativa à sistemá-
tica de saque por rescisão do contrato de trabalho. 
Por meio do Saque Aniversário, o trabalhador poderá 
retirar parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, de 
acordo com o mês de aniversário, mas não poderá fazer 
o saque em caso de demissão. 

A Caixa inicia nesta sexta-feira 
(18) mais uma etapa de liberação 
do Saque Imediato do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço). 
Esta fase é para trabalhadores que 
não têm conta na Caixa. Confira o 
cronograma na tabela.

Os trabalhadores nascidos 
em janeiro que não têm conta no 
banco poderão sacar até R$ 500 
de cada conta ativa ou inativa do 
fundo. Serão cerca de 4,1 milhões 
de pessoas nessa etapa, com inje-
ção de R$ 1,8 bilhão na economia.

De acordo com o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, essa é 
a fase mais complexa dos paga-
mentos: “Até agora, os três pri-
meiros pagamentos, como eram 
de clientes da Caixa, 82% dos 36 
milhões de pessoas sacaram pelo 
celular. Os próximos 12 pagamen-
tos utilizaremos, em especial, as 
lotéricas. Esperamos movimento 
grande e presencial”.

De acordo com a Caixa, 40% dos 

Caixa inicia sexta pagamento 
do FGTS para não correntistas

96 milhões de brasileiros com direito 
ao saque já receberam os valores 
referentes ao Saque Imediato. 

Em um mês, mais de R$ 15 
bilhões em crédito em conta foi 
feito para quase 37 milhões de tra-
balhadores. Quem tem conta-pou-
pança na Caixa ou crédito em outro 
tipo de conta do banco recebeu o 
dinheiro automaticamente.

Os saques do FGTS podem resul-
tar em uma liberação de cerca de R$ 
28 bilhões na economia. Para 2020, 
serão mais R$ 12 bilhões. 

Como sacar
Os saques de até R$ 500 podem ser feitos nas casas lotéricas e nos terminais de 
autoatendimento para quem possui senha do cartão cidadão. Quem tem cartão 

cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui, apresentando docu-
mento de identificação, ou em qualquer outro canal de atendimento.

No caso dos saques de até R$ 100, a orientação da Caixa é procurar casas lotéri-
cas, com apresentação de documento de identificação original com foto. Segundo 

a Caixa, mais de 20 milhões de trabalhadores podem fazer o saque só com o 
documento de identificação nas lotéricas. Quem não tem senha e cartão cidadão 

e vai sacar mais de R$ 100, deve procurar uma agência da Caixa.
Embora não seja obrigatório, a Caixa orienta ainda, para facilitar o atendimento, que o 
trabalhador leve também a carteira de trabalho para fazer o saque. Segundo o banco, 

a Carteira de Trabalho pode ser necessária para atualizar dados.
A data limite para saque é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até 

essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.

DÚVIDAS
As dúvidas sobre valores e data do 

saque pode ser consultadas no apli-
cativo do FGTS (disponível para iOS e 
Android), pelo site ou pelo telefone 
de atendimento exclusivo 0800 724 

2019, disponível 24 horas.

Horário especial
Para facilitar o atendimento, a Caixa 
vai abrir 2.302 agências em horário 
estendido nesta sexta (18), segunda 
(21) e terça-feira (22). As agências 
que abrem às 8h terão o encerra-
mento do atendimento duas horas 
depois do horário normal de término. 
As que abrem às 9h terão atendimento 
uma hora antes e uma hora depois. 
Aquelas que abrem às 10h iniciam 
o atendimento com duas horas de 
antecedência. E as que abrem às 11h, 
também iniciam o atendimento duas 
horas antes do horário normal.
As agências também abrirão no 
sábado (19), das 9h às 15h (horário 
local), para fazer pagamentos, tirar 
dúvidas, fazer ajustes de cadastro 
dos trabalhadores e emitir senha do 
Cartão Cidadão.

IMPOR
TANTE!



07LOCALCASCAVEL, 17 DE OUTUBRO DE 2019 

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Secom

As operações da Gol Linhas Aéreas em 
Cascavel vinham com a promessa de trazer 
conforto e eficiência aos passageiros, mas 
estão trazendo dor de cabeça. Somente 
neste mês, quatro voos foram cancelados.

De acordo com a empresa, o cancela-
mento foi para a manutenção das aero-
naves e a situação vai se repetir. “A com-
panhia retirou de operação 11 aeronaves 
nas quais foram encontrados indícios da 
necessidade de substituição de um com-
ponente específico”. 

As manutenções estão previstas para 
ocorrer até novembro e a Gol terá uma 
operação diária em Cascavel, quando a pro-
messa era fazer duas para Guarulhos (SP). 

Nos dias 8 e 13 de outubro o voo das 
16h30 foi cancelado; e, nos dias 9 e 15 o 
voo das 11h30 foi cancelado, de acordo 
com a Cettrans (Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trânsito). 

Na segunda-feira (14) houve um voo 

 Os problemas causados com a 
aglomeração de pessoas em frente 
a casas noturnas e estabelecimen-
tos na Rua Paraná, região central 
de Cascavel, foi tema de discussão 
entre as forças de segurança e a 
administração municipal na tarde 
de ontem (16). “É uma situação 
que gera muita cobrança da popula-
ção ao poder público, porque, além 
de baderna, a situação coloca em 
risco motoristas e pedestres que 
transitam ou ficam em meio à rua 
ali naquela região. Por isso ficou 
definido que uma união de todas 
as forças de segurança e também 
de fiscalização vão se unir e opera-
ções serão feitas no local todos os 
fins de semana, tanto na sexta-feira 
quanto no sábado à noite. Serão 
operações severas e constantes 
realizadas ali para coibir crimes 

Rua Paraná: Operações 
“severas” e constantes

e evitar que situações graves pos-
sam acontecer”, explica Antonio Vol-
mei dos Santos, diretor das Guardas 
Patrimonial e Municipal de Cascavel. 

O trabalho será realizado em 
conjunto com as Polícias Militar e 
Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda 
Municipal e Cettrans/Transitar. 
“A PM vai organizar o trabalho de 
campo com a GM. Serão realizadas 
operações de ronda, abordando as 
pessoas que estiverem nas vias, 
com vistoria em veículos em todos 
os quarteirões nas proximidades 
das casas noturnas. Quem esti-
ver envolvido em atos suspeitos 
e criminosos será encaminhado à 

delegacia”, detalhou o diretor. 
A Secretaria de Finanças, por 

meio do setor de Fiscalização de 
Alvará, deve orientar os proprietários 
de estabelecimentos comerciais e 
de casas noturnas, bares e similares 
do entorno para evitarem o uso das 
calçadas, de forma que os frequenta-
dores deixem o passeio público livre, 
assim como a pista de rolamento da 
via desobstruída para os veículos, 
evitando acidentes e aglomerações, 
bem como tumulto e perturbação 
do sossego dos moradores. Tam-
bém será exigido o cumprimento do 
horário máximo de funcionamento 
dos estabelecimentos. 

Denúncias 
Além da operação, é importante que a população colabore, denunciado situações 
suspeitas para que as forças de segurança possam fazer a verificação. Informações 

podem ser repassadas pelos telefones 181, 190 e 197, de forma anônima. 

Gol cancela voos para manutenção das aeronaves

extra para os passageiros que tiveram os 
voos cancelados, às 20h. Ontem, o voo 
das 11h30 foi remanejado para as 19h20. 

A companhia garante que os passagei-
ros são informados com antecedência por 
mensagem ou por e-mail quando os voos 
são remanejados, porém, não informou 
quais os próximos voos terão alteração no 

horário e/ou serão cancelados.
Ainda de acordo com a Gol, os pas-

sageiros que tiveram os voos cancela-
dos serão transportados até o dia 15 
de dezembro.  



08 LOCAL HOJE NEWS, 17 DE OUTUBRO DE 2019

Espaço APAExonado
Jogos pedagógicos ajudam no
desenvolvimento dos alunos
Seguindo a Base Nacional 

Comum do Ensino Regular, com 
a necessidade de algumas adap-
tações, os professores do Ensino 
Fundamental da Apae de Casca-
vel têm usado a criatividade para 
contribuir com o processo de 
desenvolvimento dos alunos, con-
feccionando, a partir de materiais 
recicláveis, jogos utilizados no dia 
a dia. Por meio de caixas de pape-
lão, de sapatos, tampas plásticas, 
canos e muitos mais.

A coordenadora do Ensino Fun-
damental da Apae de Cascavel, 
Suzana Cristina Neves, comenta 
que todos os encaminhamentos 
são feitos com adaptações meto-
dológicos, respeitando o que pre-
coniza a Base Nacional Comum. 
“Dessa forma, conseguimos dispo-
nibilizar conhecimento aos alunos”.

O Ensino Fundamental da Apae 
atende a faixa etária que vai dos 6 
aos 16 anos, com uma equipe peda-
gógica integrada por 20 professores. 
Ao todo, 85 anos são assistidos 
diariamente no setor. “Por conta 
do ritmo de aprendizagem diferente 
dos nossos alunos, são necessá-
rios materiais que consigam fazer 
com que ele tenha acesso a essa 
aprendizagem, dentro da disciplina 
de matemática, português e outras. 
Todas são adaptadas para que eles 
consigam entender esse processo”, 
explica Suzana Neves. 

Núcleo Moveleiro 
da Acic visita a Apae

O Núcleo Moveleiro da Acic, um dos 
mais antigos da instituição, contou com 

a participação de alguns integrantes 
durante reunião da diretoria executiva 
e dos conselhos administrativo e fiscal 

da Apae, na manhã de quarta-feira. 
Eles estiveram presentes para conhecer 
de perto a estrutura física e o trabalho 

desenvolvido. Uma das visitas do núcleo 
ocorreu na Sala Branca - Multissenso-
rial. O Núcleo Moveleiro se colocou 
à disposição para realizar reparos os 

necessários nas salas de atendimento e 
demais setores da Apae de Cascavel. 

Bazar da Uopeccan abrirá neste sábado
Neste sábado (19), das 8h às 11h30, haverá atendimento especial no Bazar Solidário 
do Hospital do Câncer Uopeccan de Cascavel. O bazar conta com vestuário feminino, 

masculino e infantil, e também estarão à venda os produtos promocionais do Hospital 
como camisetas, sacolinhas de lixo, exemplares do livro Anjos do Bem, popsockets, 

mousepad, canecas e necessaires. O bazar funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 16h30. Na quarta-feira não fecha para o almoço. 

O bazar fica na Rua Potiguaras, 880, Bairro Santo Onofre, em Cascavel. Os interes-
sados em fazer suas compras devem levar sacolas e, caso alguém tenha itens para 
doação, serão recebidos na data. Para mais informações (45) 2101-7002/ 2101-7124.
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faz o exame de gravidez e o resultado dá positivo, 
mas ela se desespera por não saber quem é o pai 
do filho que espera. Paloma encontra o exame de 
Nana e pergunta se ela está grávida.

A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz acredita que ainda pode par-

ticipar do concurso. Vivi é rígida no julgamento 
dos bolos. Téo chama Jô para trabalhar com ele. 
Fabiana manipula Rock. Um dos candidatos fica 
fora do concurso e uma repescagem é anunciada. 
Sabrina tenta convencer Otávio a comprar o aparta-
mento para ela. Amadeu tem uma ideia para pegar 
o celular de Fabiana. Maria da Paz é chamada de 
volta ao concurso. Fabiana pede para Vivi ajudar 
Abel no concurso de bolos. Berta chama Chiclete 
para ficar com Vivi. Rock explica o plano de Ama-
deu para Zé Hélio. Camilo e Yohana tentam fazer 
Régis confessar os assassinatos de Jardel e Lucas. 
Maria da Paz reconhece Vivi durante o programa e 
sua participação fica comprometida.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Yasmin aconselha Luisa a não desistir de seus 

sonhos. Filipa e Guilherme pedem para Glória 
fazer Marcelo desistir de se mudar para o interior. 
Marcelo recebe a notícia de que terá que adiar 
a mudança devido a um imprevisto. Tentando se 
redimir com João, Débora compra presentes para 
o seu cachorro. Durval se incomoda com o retorno 
do ex de Claudia na cidade. Waldisney pede para 
Mirela ajuda-lo com Nancy.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Nina conversa com Isabela, que bagunçou as 

roupas de Rebeca. Ela instrui a pequena e afirma 
que ela está usando a maneira errada para lutar 
por suas vontades. Nina ensina a neta a dobrar 
as roupas. Frederico leva Lurdinha para assistir à 
peça das crianças do vilarejo. Otávio manda flores 
para Rebeca não se esquecer dele. Tomas diz para 
Safira que precisam de um plano para que Otávio 
confie nele para autorizar sua promoção. Omar 
pega uma calça rosa de Flora para aprontar na 
peça. Regina avisa Ofélio que irão para o vilarejo. O 
motorista consegue avisar Manuela antes de irem.

TOPÍSSIMA 
Antonio e Sophia não conseguem sinal no celu-

lar. Inês fica decepcionada com a noite. Dagoberto 
tenta descobrir para onde Edison saiu. Graça conta 
para Pedro que Mão de Vaca continua investigando 
o Veludo Azul, e dessa vez com a ajuda de Sem 
Noção e Dagoberto. Ele fica furioso. Andrea pede 
para Dagoberto busca-la na casa de Lara. Beatriz 
chega na universidade. Paulo Roberto fica feliz com 
a falta de notícias sobre o helicóptero.  

MALHAÇÃO
Rita não consegue convencer Rui a esquecer a 

história de sua filha. Nanda sugere uma parceria a 
Cléber. Max se incomoda ao saber que Meg gosta 
de Beto. Raíssa procura o caderno com as com-
posições de Camelo. Nanda fala com Ramila que 
usará os versos do caderno de Camelo na parceria 
com Cléber. Daniel avisa a Madureira que a água da 
ONG foi cortada. Carla se preocupa com os shows 
que Thiago organiza para Raíssa. Cléber decide 
cozinhar para Anjinha. Rita e Filipe confraternizam 
com Meg, Guga e Serginho. Rui procura Rita na 
casa de Carla para saber de Isaura. Rui se declara 
para Rita. Marco flagra Cléber e Anjinha namorando 
e se enfurece.

BOM SUCESSO 
Paloma conversa com Ramon. Paloma e 

Ramon avisam aos filhos que continuarão a ser 
uma família mesmo com a separação. Francisca diz 
a Ramon que irá ajudá-lo a escrever o projeto para 
a NBA. Natasha comenta com Marcos que percebe 
que há algo mal resolvido entre ele e Paloma. Nana 
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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 

Júlio se encontra com o 
investidor indicado por Marion

Em “Éramos seis”, Marion aconselha Júlio a con-
versar com os filhos. Julinho quebra um objeto da casa, 
e Alfredo assume a culpa. Júlio tenta conversar 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. 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.
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Você está buscando o seu caminho em um 
momento positivo. Siga o seu entusiasmo básico 
e mantenha as coisas em movimento! Você deve 
evitar ser muito duro consigo mesmo. Você geral-
mente gasta as suas reservas de energia.

Não haverá retorno positivo de suas inicia-
tivas de quatro semanas atrás. Você vai se 
sentir combatendo os obstáculos, haverá 
um bom ânimo e você vai ser eficaz de 
forma prática.

Você vai ouvir mais os outros e vai trabalhar 
mais de perto com eles. Você começou a 
controlar melhor sua sensibilidade. Você 
terá mais energia e estará melhor de saúde 
em geral, como resultado.

Seus laços com pessoas mais jovens vão lhe 
trazer alegria. Livre-se de dúvidas inúteis. 
Você está ouvindo mais o seu corpo, vai 
ser mais fácil manter as coisas equilibradas. 
Cuide de seus ossos.

Trazer o passado de volta é apenas uma des-
culpa para evitar avançar. Areje a sua mente! 
Você pode se sentir mais tranquilo esquecendo 
questões que têm preocupado você de uma 
maneira racional. Diga tudo o que pensa!

A atmosfera vai ser descontraída. Você se 
dedica a novos prazeres sem perder seu senso 
de direção. Você se sente disposto a melhorar 
seu estilo de vida. Pense em uma dieta mais 
equilibrada também.

O bom humor faz com que você seja simpático 
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua 
melhor forma. Não tente resolver todos os desa-
fios de uma só vez. Pense sobre sua dieta

Sua energia psíquica está em alta e lhe dá 
um impulso prometedor. Você vai comparti-
lhar essa energia com as pessoas que vê. 
Há muito estresse em torno de você e você 
vai chegar ao seu limite.  

Você vai se esforçar para preparar melhor o 
seu entorno. Você precisa resolver suas coi-
sas. Não se afunde em suas emoções, isso lhe 
suga energia. Você precisa falar abertamente 
para levantar sua moral.

Você vai estar mais enérgico e determinado 
do que nunca hoje. Siga suas novas prio-
ridades. Você está se sentindo cansado e 
deveria se afastar para ter uma mudança 
de ares e fugir da rotina.

Seu senso de humor só vai fazer com que seja 
seletivo em seus relacionamentos. Tenha cui-
dado para não parecer mais frio do que você 
realmente é. Você precisa de movimento, 
mas evite movimentos muito bruscos, espe-
cialmente no manuseio de máquinas elétricas.

Seu estado de espírito leve vai ajudar a evitar 
os obstáculos. Você vai ser filosófico sobre as 
coisas hoje e isso vai lhe trazer sorte. Você 
precisa ter tempo para se concentrar em si 
mesmo, o sono vai recarregar você.
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2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
30

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Vão a júri popular hoje no Fórum 
Estadual de Cascavel Luan da Silva 
e Marcelo de Oliveira Novossate. 
Eles são acusados da execução 
de Anderson Carneiro, de 17 anos, 
encontrado morto dia 19 de agosto 
de 2018 na zona norte de Casca-
vel. A acusação é de homicídio 
qualificado com as qualificadoras 
de motivo torpe e recurso que difi-
cultou a defesa da vítima.

O corpo tinha ferimentos de faca 
nas costas e no pescoço. 

Conforme os autos do processo, 
Anderson teria sido morto por vin-
gança pela morte de um membro 
do PCC (Primeiro Comando da Capi-
tal) em Realeza. A prática é conhe-
cida como “tribunal do crime” den-
tre os criminosos.

Além da acusação por homicí-
dio, a dupla responde no mesmo 
processo por integrar facção cri-
minosa, constando nos autos 
que “são membros ativos e com 
funções de destaque na organi-
zação criminosa PCC, dedicados 
membros da nominada facção, 
com atividade voltada à prática de 
infrações penais”.

GDE prende 
suspeito 
de roubo

Policiais do GDE (Grupo de 
Diligências Especiais) prende-
ram na tarde de ontem (16) 
um rapaz suspeito de parti-
cipar de um roubo registrado 

durante a madrugada em uma 
casa na Rua Nereu Ramos, no 
Bairro Cancelli, em Cascavel. 

Ele e mais dois homens 
teriam entrado no local 

encapuzados e amarrado 
pai e filho. 

Além dos celulares das 
vítimas, os criminosos leva-
ram uma caminhonete S10, 
prata, que foi abandonada 

logo depois, pois teria parado 
de funcionar. 

O suspeito foi preso no 
Bairro Claudete e levado à 

delegacia, onde será ouvido. 
Diligências continuam para 

localizar os outros envolvi-
dos no crime. 

O júri deveria ter acontecido no 
dia 8 de agosto, mas o advogado 
dos réus não compareceu e por 
isso foi transferido. 

Luan e Marcelo estão presos 
na PEC (Penitenciária Estadual de 
Cascavel) e, devido ao alto nível 
de periculosidade da dupla, na oca-
sião anterior havia sido solicitado 
reforço na escolta dos acusados da 
PEC ao Fórum, mas não há confir-
mação da mesma solicitação para 
hoje. O júri começa às 9h. 

Integrantes do PCC vão
a júri por homicídio

ANDERSON foi encontrado morto em meio ao mato 

ARQUIVO/AÍLTON SANTOS
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Os presos
Além dos mandados de busca, 11 pessoas foram presas: além 

das oito em Cascavel, três em Missal, onde a investigação teve 
origem e as irregularidades na aquisição de peças de reposição de 
“máquinas pesadas” que compõem a frota de veículos da prefei-

tura teriam sido comprovadas. 
O secretário municipal de Obras, Urbanismo e Transporte, Pedro 

Jucelino da Rosa, e mais dois servidores foram presos. Eles são 
suspeitos de colaborar com o esquema e receber propina. 
Dez dos 11 presos foram encaminhados à Cadeia Pública de 

Medianeira, um dos detidos ficou em Cascavel, porque, além de 
preso por conta do mandado de prisão expedido na Operação, ele 

foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição, 
por isso permanece na cidade de origem. As prisões são temporá-

rias, válidas por cinco dias e prorrogáveis por mais cinco. 
Um dos empresários presos em Cascavel, principal alvo da 

operação, conversou com a imprensa e negou a prática de qualquer 
irregularidade. Outro empresário detido já respondeu pelos crimes 
de sonegação e fraude fiscal, mas, de acordo com a polícia, ainda 

é cedo para apontá-lo como organizador do esquema. 
A Prefeitura de Missal divulgou nota dizendo que desconhecia 

qualquer tipo de fraude e que vai instaurar procedimentos internos 
para apurar possíveis irregularidades.

Oito pessoas, entre elas dois 
empresários, foram presas ontem 
(16) em Cascavel durante a Ope-
ração Retro Case, deflagrada pela 
Polícia Civil, por meio da DCCO 
(Divisão de Combate à Corrup-
ção) em parceria com o Ministério 
Público do Paraná e com apoio da 
Receita Federal. 

O objetivo da ação é desman-
telar uma associação criminosa 
suspeita de fraudar processos 

Empresários de Cascavel
presos por suspeita de fraude

POLÍCIA CIVIL

O esquema 
Nas investigações, que começa-
ram em março deste ano quando 
uma irregularidade na execução 
de um contrato com a Prefeitura 
de Missal foi observada, a polícia 
verificou que as fraudes começa-
vam já na licitação, com a combi-
nação de preços, o favorecimento 
de empresas e a divisão de lotes, e 
continuavam durante a execução 
dos contratos, com o fornecimento 
de peças remanufaturadas no 
lugar de novas, superfaturamento 
de preços e pagamento de peças 
que não eram entregues 
nem utilizadas. 
Mandados de busca e apreensão 
de documentos foram cumpri-
dos em oito cidades da região 
oeste ontem: Missal, Cascavel, 
Terra Roxa, Guaíra, Diamante do 
Sul, Pérola D’Oeste, Roncador e 
Catanduvas. “São cidades em que 
as empresas investigadas têm 
contratos licitatórios e há indí-
cios de irregularidades. Por isso a 
apreensão de documentos para 
que as investigações possam con-
tinuar e as irregularidades, assim 
como os agentes públicos que 
possivelmente sejam facilitadores 
do esquema, possam ser identifi-
cados. Por isso uma varredura em 
todos os contratos das empresas 
investigadas será iniciada”, acres-
centa a delegada responsável pela 
Operação, Rita de Cássia. 

licitatórios de prefeituras e causar 
prejuízo aos cofres públicos de 
diversas maneiras.

Durante as investigações foram 
identificadas quatro empresas que 
fazem parte da associação crimi-
nosa. Todas têm sede em Casca-
vel. “São quatro empresas, mas 
três delas funcionam no mesmo 
endereço e há suspeita de que 
pertençam ao mesmo dono e esta-
riam em nome de possíveis laran-
jas. Isso tudo será apurado agora 
a partir dos documentos coletados, 
com o auxílio da Receita Federal, 
que ficará responsável por analisar 
essa situação e identificar possí-
veis crimes de sonegação fiscal, 
irregularidades administravas e/ou 
outros crimes do gênero”, explica 
a delegada responsável pela Ope-
ração, Rita de Cássia.   
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l Futsal
No futsal, as meninas estrearam terça-feira (15) com derrota para Colombo, por 5 a 1, 
venceram ontem o time de Ponta Grossa, por 3 a 2, e hoje encerram a fase de grupos 
contra São Jorge do Oeste, às 16h30. No masculino, Cascavel estreou ontem com 
derrota por 5 a 1 sobre Prudentópolis e hoje enfrenta Campo Mourão às 16h30 pelo 
encerramento da fase de grupos.

l Handebol
No handebol, modalidade na qual Cascavel também é o atual detentor dos títulos 
feminino e masculino, as meninas estreiam hoje contra São Miguel do Iguaçu, às 
20h30 e amanhã enfrentarão Toledo, às 19h30. Já os meninos estrearam ontem 
à noite contra Ribeirão do Pinhal, hoje enfrentam Foz do Iguaçu (21h) e amanhã 
encerram a fase de grupos contra Campo Mourão (18h).

l Vôlei
No vôlei feminino, a equipe cascavelense, campeã da Divisão B este ano, estreou com 
vitória, terça-feira (15), sobre São José dos Pinhais, por 3 sets a 2, e ontem à noite 
enfrentou Maringá, atual campeã da Divisão A, na última partida pela fase de grupos. 
Hoje serão disputadas as quartas de final da modalidade.

l Basquete
O basquete, do técnico Pedro 
Almeida, estreou no início da noite 
de ontem contra Londrina, hoje 
enfrenta Pato Branco às 13h30 e 
amanhã encerrará a fase de grupos 
contra Maringá, às 14h.

l Bolão
No bolão, no qual as equipes 
cascavelenses são as atuais 
campeãs nos dois naipes, a busca 
pelos bicampeonatos começa hoje, 
com o reconhecimento de pista e 
as duas primeiras caminhadas pelo 
Grupo A para a equipe feminina 
e o reconhecimento de pista para 
a equipe masculina, que amanhã 
fará suas três caminhadas na fase 
classificatória.

A disputa da 62ª edição dos 
Japs (Jogos Abertos do Paraná), 
Divisão A, segue em ritmo intenso 
em Toledo. Mais duas modalidades 
definiram os campeões na compe-
tição que prosseguirá até domingo 
(20). Cascavel pontuou em ambas, 
mas sem ir ao pódio. No tênis de 
mesa, terminou em quarto lugar 
tanto no feminino quanto no femi-
nino, enquanto no xadrez foi sétimo 
colocado com os homens e nono 
com as mulheres.

Na modalidade da raquete e boli-
nha, comandada pelo técnico Edson 
Marroque, destaque para a meda-
lha de ouro conquistada pela dupla 
mista formada por Eduardo da Silva 
e Kesya Vidal, que na final supera-
ram os representantes de Londrina.

“Tenho muita história nos Jogos 
Abertos, e essa medalha é muito 
especial. É gratificante conquistar 
uma medalha de ouro quando se 

Cascavel nos Japs

 Modalidades coletivas seguem em competição
Cascavel segue representado nos Japs em Toledo nas modalidades coletivas, com as equipes de basquete masculino, 

de bolão (feminino e masculino), futsal (feminino e masculino), handebol (feminino e masculino) e vôlei feminino.

TÉCNICO Edson Marroque com os medalhistas do tênis de mesa por Cascavel 

esforça pra chegar ao que se pro-
pôs. Estou muito contente”, disse 
Eduardo, que compete há 17 anos 
nos Japs e com a equipe masculina 
é tetracampeão geral.

Já na dupla feminina Cascavel 
teve Bárbara Marroque e Luana 
Ferreira com a medalha de bronze, 
ao superarem as representantes 
de Campo Mourão. 

KELVIN POLASSO/JAPS
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Basquete feminino
O NBFC (Novo Basquete Feminino de 
Cascavel) realizará neste sábado (19) o 
Torneio NBFC 3x3 de Basquete Femi-
nino, com início previsto para as 15h 
na quadra da Avenida Brasil, entre as 
ruas Castro Aves e Visconde de Guara-
puava. O evento tem caráter recrea-
tivo e fomenta o desenvolvimento do 
basquete, pela simplicidade quanto 
às regras e à infraestrutura exigida. As 
interessadas em participar podem de 
inscrever até esta quinta-feira (17), pelo 
WhatsApp 99806-3016.

Futebol feminino
A Taça Cascavel/Secesp de Futebol 
Suíço Feminino terá um domingo (20) 
decisivo na Arena Buenão, com as 
partidas das quartas de final. A progra-
mação terá início às 15h, com AABB/
Toledo/Nina Calçados x Cometas. Em 
seguida, às 16h, será a vez de ACCF/
Feras e Independente medirem forças 
pela vaga na semifinal. Às 17h será a 
vez de Só Marra x La Furia e às 18h de 
Estrelas x TPM/Ótica Central definirem 
os últimos semifinalistas. Em caso de 
empate no tempo normal, a disputa da 
vaga será nos pênaltis. 

Depois de mais de um mês 
de folga, a Stock Car volta à ativa 
neste fim de semana para a dis-
puta da 9ª etapa da temporada 
2019, que será de rodada dupla no 
Autódromo Zilmar Beux, em Casca-
vel. A pista traz boas recordações 
para o piloto Rubens Barrichello, 
da equipe Mobil Full Time Sports.

“Adoro Cascavel. Foi o palco da 
minha primeira pole position em 
2013 e já ganhei duas vezes lá”, 
comentou o piloto do carro número 
111, que venceu na pista para-
naense em 2014 e 2016.

Barrichello também elogiou 
o traçado de 3,058 km e sete 
curvas, dentre elas a Curva do 
Bacião, conhecida como a “Eau 
Rouge brasileira”, inclinada em 
180 graus e que surge após uma 
reta em descida. Contornada a 
quase 200 km/h, é famosa por 
possuir o maior raio entre os autó-
dromos do Brasil, com quase 300 
metros de extensão.

Barrichello costuma se
dar bem no Zilmar Beux

“A pista de Cascavel é uma das 
mais desafiadoras do campeonato e 
isso é uma coisa muito boa. A curva 
do Bacião é uma das preferidas dos 
pilotos. Com o Stock Car, é real-
mente muito desafiador”, destacou 
o piloto que vem de uma vitória na 
etapa passada, no Velopark (RS).

Barrichello já venceu quatro 
vezes este ano e está em quarto 
lugar na classificação do campeo-
nato. “Nessa reta final do campeo-
nato, precisamos de muitos pon-
tos. Assim, podemos descontar a 
diferença dos líderes para chegar 
na etapa final em condições de 
brigar pelo título”, reforçou o cam-
peão da Stock Car de 2014. 

Carros na pista
Os treinos em Cascavel terão início 

amanhã (18). No sábado (19), o 
classificatório começará às 13h30 
e no domingo (20) as provas terão 
suas largadas às 11h e às 12h, com 

transmissão ao vivo do SporTV. 

RUBENS Barrichello vem de vitória e busca em Cascavel seu quinto triunfo no ano
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PLACAR DE ONTEM
SÉRIE A

 CSA ?x? Atlético-MG
 Grêmio ?x? Bahia
 Fortaleza ?x? Flamengo
 Cruzeiro ?x? São Paulo
 Palmeiras ?x? Chapecoense
 Goiás ?x? Corinthians
 Vasco ?x? Botafogo

JOGAM HOJE
   SÉRIE A

19h15 Avaí x Internacional
19h15 Santos x Ceará
21h Fluminense x Athletico-PR

  SÉRIE B
19h15 Botafogo-SP x Atlético-GO
21h30 Cuiabá x Guarani 

 Vindo de derrota em casa para 
o líder Flamengo, o Athletico tem 
outro time carioca pela frente no 
Brasileirão para tentar se reabilitar 
na competição, desta vez, porém, 
fora de casa. Às 21h, no Mara-
canã, desafia o Fluminense, pelo 
encerramento da 26ª rodada.

O duelo coloca frente a frente 
dois pupilos de Fernando Diniz, 
ex-treinador das duas equipes. No 
Furacão, Tiago Nunes pode contar 
com os retornos dos zagueiros 
Bambu e Pedro Henrique, que esta-
vam no departamento médico, e 
com o goleiro Santos e o volante 
Bruno Guimarães, que estavam a 

Fluminense x Athletico
serviço da seleção brasileira princi-
pal e sub-23, respectivamente. Já o 
zagueiro Thiago Heleno, suspenso, 
é desfalque certo.

No Flu, que está embalado por 

cinco partidas sem derrotas, Mar-
cão não conta com o zagueiro e 
capitão Marcão, que sofreu lesão 
muscular no fim de semana, na 
vitória sobre o Bahia.

Em situações bem diferentes no Brasilei-
rão, Avaí e  Internacional medem forças 
nesta quinta-feira (17), às 19h15, 
pela 26ª rodada, em Florianópolis. 
A equipe catarinense é penúltima 
colocada e já tem nove pontos a 
menos que o primeiro time fora da zona 
de rebaixamento. Já o time gaúcho, 
embora nem de longe viva seu melhor 
momento, ocupa a sétima posição e 
briga por vaga na Libertadores do ano 
que vem, já que está a apenas dois 
pontos de distância do G6. Curio-
samente, os rivais vivem problemas no 
comando técnico. Alberto Valentin 
deixou o Avaí para fechar com o Bota-
fogo e Odair Hellmann foi demitido 
do Inter. Evando e Ricardo Colbachin 
(foto), respectivamente, comandarão as 
equipes nesta noite.

Alvinegros
Num duelo no qual os donos da casa ainda sonham com o título e os visitantes 

buscam a vitória para abrir vantagem da zona de rebaixamento, o Santos recebe o 
Ceará nesta quinta-feira (17), às 19h15, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Bra-
sileirão. No Peixe, o técnico Jorge Sampaoli contará com os importantes retornos 
de Carlos Sánchez, Soteldo e Derlis González, ausências nas últimas rodadas por 

conta das Datas Fifa. Já o volante Jobson realizou treinos entre os titulares durante 
a semana e pode ser a surpresa entre o 11 inicial, enquanto os atacantes Uribe e 

Marinho, entregues ao departamento médico, são ausências certas.

INTERNACIONAL 
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