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Novo projeto prevê
incentivo industrial 
Para incentivar a instalação de empresas e a geração de emprego, Cascavel deverá contar 
com o Programa de Fomento à Produção, que oferece benefícios fiscais para empresas, 

como isenção de impostos e a concessão de imóveis industriais. l Pág. 3

AÍLTON SANTOS

Uma casa de madeira ocupada por 
andarilhos foi totalmente consumida 

pelo fogo na tarde de ontem (24). 
O imóvel fica na região central de 

Cascavel. Vizinhos disseram que há 
poucos dias os ocupantes provocaram 

fogo no local, mas que tinham 
conseguido contê-lo.

Destruição total

l Pág. 13
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Richard Vasconcelos é especialista em tecnologias educacionais
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NubladoNublado Nublado

Inovar será a prova de fogo para a 
educação brasileira nos próximos anos 

Nublado

Responda rápido: que empresa emprega mais engenheiros no 
Brasil atualmente? Odebrecht? Petrobras? Vale? Pasme, nenhuma 
delas. A empresa que mais emprega engenheiros no Brasil atual-
mente é a Uber, que também já acomoda um grande volume de 
jornalistas, arquitetos, enfermeiros e professores, entre outras das 
chamadas “profissões tradicionais”. São pessoas que passam anos 
em sala de aula lutando por um diploma e, ao conquistá-lo, não 
conseguem mais emprego. 

Piloto de drone, especialista de inteligência artificial, desenvolve-
dor mobile, analista de SEO, UX Designer, trader de criptomoedas, 
influenciador digital, Youtuber e instrutor de zumba são exemplos de 
carreiras que se desenvolveram no paralelo das novas tecnologias e de 
abordagens de direcionamento mais recentes no mercado. E nenhuma 
delas existia há cerca de dez anos.

Se dermos um salto para o futuro, teremos mais um dado bom-
bástico: 85% das profissões que existirão daqui a dez anos ainda não 
foram criadas, segundo relatório do Institute For The Future. Se as ins-
tituições de ensino não se adaptaram a última década, como serão os 
próximos anos? Já que a intensidade das mudanças só aumenta, fica-
rão limitadas a ensinar só para os 15% das profissões “tradicionais”?

Entre as consequências dessa disritmia, já lidamos com uma cres-
cente evasão escolar e com uma relação cada vez mais truncada entre 
professores e alunos. 

Em educação, inovar pode ter muitos significados. A inovação pode 
acontecer a partir de processos não necessariamente tecnológicos, 
como proporcionar mais a vivência do que é ensinado em vez de 
se limitar à apresentação teórica. Ou pode significar uma reviravolta 
completa no modelo vigente, com professores sendo substituídos por 
robôs e telas até a segunda metade deste século. Será?

O que já está claro é que a guinada que se anuncia no horizonte 
vem delineando um deslocamento de prioridades. Ao que tudo indica, 
o desafio será mover a ênfase do ensino para a aprendizagem. E 
aqui entra a construção de habilidades urgentes, como inteligência 
emocional, criatividade e pensamento crítico, competências apontadas 
neste ano pelo PNUD no relatório “O Futuro dos Empregos” como 
indispensáveis para os profissionais até 2020.

O prazo é curto e o caminho é longo. Andemos. 

Theresa May, 
ex-primeira 
ministra do 

Reino Unido, 
em seu discurso de 
despedida do cargo.  

‘‘

‘‘

 “Espero que 
todas as jovens 
que viram uma 

mulher como primeira-
ministra agora saibam 
com certeza que não 
há limites para o que 

podem alcançar”.

‘‘

‘‘
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Cadê o brinde, vereador?
A audiência nas redes sociais do vereador Valdecir Alcântara 

(PSC) sempre bomba nas suas transmissões ao vivo 
sobre a prestação de contas do mandato. Para aumentar 

a visibilidade, o parlamentar costuma sortear brindes 
doados por empresas. Deu o que falar a cobrança de uma 

internauta: ela ganhou um kit balanceamento no sorteio do 
parlamentar. Ninguém sabe como, mas a mensagem gravada 

por ela cobrando o suposto brinde foi parar nos grupos 
de WhatsApp e as críticas também bombaram. Alcântara 
entregou ontem o brinde e aproveitou a discussão para 
convidar os cascavelenses a acompanharem o programa 

todo domingo, às 20h, no Facebook.

Tendas culturais
As tendas criticadas pelo ex-prefeito Edgar Bueno são 
resultado de uma parceria com a Itaipu Binacional. A 
licitação para instalação dos equipamentos realizada 

há um ano custou R$ 47.450 por bolha. Ao todo, foram 
instaladas cinco tendas-bolhas, que tinham como função 
abrigar ações do Território Cidadão - quando finalizadas, 

a ideia era que a comunidade passasse a usá-las. A 
explicação é do José Carlos da Costa, o Cocão, gestor do 

Território Cidadão, ao vereador Roberto Parra (MDB).

Para incentivar a instala-
ção de empresas e a gera-
ção de vagas no mercado 
de trabalho, a Prefeitura 
de Cascavel elaborou o 
Programa de Fomento à 
Produção - iniciativa que 
precisará ser votada pela 
Câmara de Vereadores e 
que substitui o Prodec (Pro-
grama de Desenvolvimento 
Econômico), de 2010.

A ação oferece incenti-
vos fiscais para empresas, 
sejam industriais, comer-
ciais e/ou de prestação de 
serviço para implantação 
e/ou ampliação. Entre os 
maiores benefícios pre-
vistos estão a isenção de 
impostos e taxas munici-
pais, além da alienação e da 
concessão de áreas e imó-
veis industriais - uma grande 
demanda no Município.

O programa oferece isen-
ções de dez anos em Taxa 
de Licença para Execução 
da Obra; IPTU; ISSQN; Taxa 
de Licença para Locali-
zação e Funcionamento; 
Taxa de Verificação de 
Regular Funcionamento; 
Taxa de Licença Sanitá-
ria e ITBI. Passado esse 
período, empresas que 
cumprirem as exigências 
podem manter por mais 
cinco anos os benefícios.

Entre as novidades do 
Fomento à Produção estão 
incentivos a empresas 
que realizem a construção 
e implantação de lotea-
mentos ou condomínios 
industriais - com finalidade 
exclusiva para implantação 
de empresas, nas áreas 
industriais da cidade. Pelo 
levantamento da prefeitura, 
Cascavel possui áreas para 
fins industriais que somam 
mais de 1,5 milhão de 
metros quadrados, ainda 
sem infraestrutura básica, 
tendo a possibilidade de 
gerar 5.475 empregos, 
desde que sejam criadas 
as condições necessárias.

Flerte de siglas
Com Márcio Pacheco no 
comando do PDT e pré-
candidato a prefeito de 
Cascavel, o ex-prefeito 
Edgar Bueno está de saída. 
Aos 70 anos, após três 
mandatos no Executivo 
municipal e dois como 
deputado estadual, 
ele ensaia novo pleito. 
Para isso, escolhe nova 
legenda partidária. Diz 
que “namora” com quatro 
partidos mas 
com “prudência”.

Elegível
Mesmo com contas 
reprovadas pela Câmara, 
Bueno conseguiu reverter 
temporariamente a 
situação. Ele questionou 
um dos julgamentos do 
Legislativo municipal e teve 
causa ganha na Justiça. 
A outra ainda está em 
discussão, mas, mesmo 
assim, não implica em 
inexigibilidade. Contudo, 
ainda não está descartada 
a disputa de André Bueno 
(PSDB) à Prefeitura de 

Cascavel. Tudo vai depender 
de como seguirão as 
vontades dos eleitores: 
experiência ou renovação.

E as lâmpadas?
O secretário de Obras 
Públicas, Adelino Ribeiro 
(PSC), deixou de lado ontem 
os buracos e as lâmpadas de 
Cascavel e foi até Catanduvas 
ontem prestigiar almoço 
com idosos do Município. 
Com direito a discurso no 
microfone. A visita foi bate 
e volta, apenas durante 
o almoço. 

Paranhos & 
empresários
O prefeito Leonaldo 
Paranhos participa de hoje, 
às 18h30, da tradicional 
reunião empresarial da Acic 
(Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel). Ele 
dará detalhes - dentre outros 
assuntos - da bilhetagem 
eletrônica, da extinção da 
Cettrans e da implantação 
das polêmicas lixeiras 
subterrâneas.

Proposta prevê
incentivo industrial 

As comissões perma-
nentes terão que avaliar a 
proposta após o recesso 
parlamentar - a partir de 5 
de agosto, para que depois 
o projeto seja votado em 
plenário. Na justificativa 
para a criação do Fomento 
à Produção, a prefeitura 
alega que o programa dará 
melhores acessos a licita-
ções, valores subsidiados 
e condições facilitadas de 
pagamentos - redução de 
prazo e desburocratização 
para transferências de imó-
veis para beneficiários ven-
cedores de licitação. “Cabe 
ressaltar também que a 
política de desenvolvimento 
econômico da cidade, atra-
vés dos incentivos fiscais e 
econômicos com a venda 
subsidiada de áreas trouxe 
a Cascavel impor tantes 
resultados no que tange à 
economia local, com forte 
ampliação do parque indus-
trial, contemplando diver-
sos seguimentos como: 
indústria madeireira, indús-
tria metalúrgica, indústria 
alimentícia, indústria de 
carrocerias, distribuidoras, 
indústria da construção civil, 
entre outros”, afirma o pre-
feito Leonaldo Paranhos, 
em ofício enviado à Câmara.

Pelo que aponta o 
estudo feito pela prefei-
tura, em 40 anos, desde a 
criação da Codevel (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
de Cascavel) - hoje extinta 
-, dez parques industriais 
foram criados, atualmente 
com 200 empresas com 
12 mil empregos - ativida-
des responsáveis por 43% 
do VAF (Valor Adicionado 
Fiscal) industrial de Cas-
cavel. Com os incentivos 
de isenção, a prefeitura 
estima um impacto orça-
mentário de R$ 2,5 milhões 
em 2020 e de R$ 3,196 
milhões em 2021. 
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Foi assinada nessa quarta-feira 
a Medida Provisória que permite os 
saques de contas do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço), que 
deverão ter início em setembro e vão 
até março de 2020.

O limite máximo de saque ficou 
restrito a R$ 500 para cada conta do 
trabalhador neste ano. 

A partir de 2020, será liberado um per-
centual sobre o saldo da conta no mês de 
aniversário do trabalhador. Quanto menor 
for o saldo, maior percentual do saque, 
que poderá variar de 5% a 50% do total. 
“Estamos devolvendo aos trabalhadores 
o direito de consumir. Todos serão con-
templados com a medida”, disse Bol-
sonaro após assinar o texto.

Segundo o presidente, a adesão ao 
novo FGTS será opcional e uma “renda 
extra anual” a partir de 2020. 

Saques de até R$ 500
começam em setembro

SAQUE ANIVERSÁRIO
A partir de 2020, os trabalhadores 

poderão fazer saques anuais de suas 
contas no FGTS.

Quem quiser fazer esses saques 
deverá comunicar à Caixa a partir de 
outubro de 2019. Quem optar pelos 
saques anuais, no entanto, não poderá 
fazer o saque total da conta em caso 
de demissão sem justa causa. Con-
tudo, em caso de demissão sem justa 
causa não muda o cálculo da multa de 
40% devida pelo empregador.

O trabalhador que optar pelos 
saques anuais só poderá voltar à 
modalidade anterior (que permite o 
saque total em caso de demissão 
sem justa causa) dois anos depois da 
primeira mudança.

Quem optar pelo saque anual terá 
três meses para retirar os recursos a 

partir de 2021: o mês de seu aniversá-
rio e nos dois meses seguintes.

LIMITES
O valor do saque anual será um per-

centual do saldo da conta do trabalha-
dor. Para contas com até R$ 500, será 
liberado 50% do saldo, percentual que 
vai se reduzindo quanto maior o valor 
em conta. Para as contas com mais de 
R$ 500, os saques serão acrescidos de 
uma parcela fixa. Confira na tabela. 
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Aílton Santos
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Investimento
A Itaipu Binacional aplicou R$ 2.331.657 em maquinário, sendo um caminhão 

equipado com multidistribuidor de agregado eletrônico, um caminhão com 
tanque de emulsão asfáltica, um tanque estacionário, um rolo compactador de 

pneus, uma minicarregadeira e vassoura recolhedora e uma pá carregadeira. 
A contrapartida do Município é de R$ 2,345 milhões em material. A mão de 

obra também é de funcionários do Município, que receberam capacitação para 
executar o serviço, totalizando R$ 4.676.657.

Quilômetro de teste será refeito
A Prefeitura de Cascavel e a 

Itaipu Binacional firmaram parceria 
para asfaltar estradas do interior. A 
Estrada Alto Bom Retiro - próxima à 
Estrada Rio da Paz - foi a primeira 
a receber asfalto. O caminho pavi-
mentado liga os moradores até o 
início da comunidade de Alto Bom 
Retiro e ao Distrito de São Salva-
dor. Mas, para eles, a solução virou 
um problema. 

É que está sendo usado o 
asfalto frio e o primeiro quilômetro 
pavimentado já apresenta buracos 
e rachaduras. “O asfalto frio foi 
uma fria. Se fosse asfalto quente, 
não teria problemas”, ironiza o agri-
cultor Euzébio Scariot. 

Conforme o secretário de Agri-
cultura de Cascavel, Nei Haveroth, 
o primeiro quilômetro foi apenas 
um teste. “O convênio com a Itaipu 
diz que o TST (Tratamento Super-
ficial Triplo) deve ser feito direta-
mente sobre o calçamento e nós 
fizemos um teste para verificar se 
o trabalho ficaria bom e se pode-
ríamos continuar a fazer assim em 
todos os 43 quilômetros determi-
nados no acordo”.

De acordo com Nei, os buracos e 
as rachaduras se formaram porque 
o calçamento debaixo do asfalto 
estava irregular. Ele garante que 
as par tes que apresentam irre-
gularidades serão arrumadas 
em uma operação tapa-buracos, 
com asfalto quente, mas apenas 
quando os demais 43 km, assim 
como em São Salvador e na Linha 
Scanagatta, estiverem prontos. 

“Quando nós iniciamos os 
trabalhos, a Estrada Alto Bom 
Retiro estava intransitável. 
Agora, eu preciso me preocu-
par com os trechos que não dá 
para andar e só depois arrumar 
o necessário”. 

Os percursos de difícil 
acesso ficam dentro da comu-
nidade de Alto Bom Retiro e no 
Distrito de São Salvador. 

O convênio com a Itaipu 
prevê a pavimentação de 43 
km de estradas rurais. Nei 
conta que 7 km já foram con-
cluídos e que mais 9 km serão 
inaugurados nos próximos dias. 
O prazo para a execução total 
vai até o fim de 2020.  

O que é o TST
O asfalto frio usado na Estrada Alto Bom Retiro é chamado de TST (Trata-

mento Superficial Triplo). De acordo com o secretário de Agricultura de Casca-
vel, Nei Haveroth, o trabalho foi executado dessa forma por uma proposta da 

Itaipu, como consta no projeto que começou a ser elaborado em 2017. 
Para fazer o asfalto frio, são aplicadas três camadas: a primeira é de emulsão 
(líquido asfáltico), seguida de pedra brita. A segunda é de emulsão e pedrisco 

e a terceira e última camada é de emulsão e pó de pedra.
De acordo com o secretário, o asfalto demora seis meses para ficar completa-
mente compactado, o que vai ocorrendo com o próprio tráfego de veículos, 

que ajuda a comprimir e a ligar as pedras com a emulsão.
Porém, essa informação não chegou aos moradores, que ficam com a sensa-

ção de que o asfalto precisa de manutenção, como afirma o agricultor Euzébio 
Scariot: “Quando chove a prefeitura tem que jogar pedra brita em alguns 

pontos porque o asfalto começa a soltar. Se o serviço tivesse sido bem feito 
da primeira vez, não traria problemas tão cedo”.

O asfalto frio deve durar até cinco anos sem precisar de manutenção, mas 
somente o tráfego de veículos determina a duração, como explica Haveroth.

TRECHOS irregulares serão 
refeitos ao fim das obras

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE
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 O novo Centro de Saúde da 
Apae de Cascavel está bem perto 
de finalizar a etapa inicial das 
obras. A expectativa é de que até 
a próxima semana sejam concluí-
dos os serviços de terraplanagem. 
Operários, auxiliados por máquinas 
e caminhões, trabalham em dois 
períodos para atender ao crono-
grama estabelecido.

A etapa seguinte envolverá a 
construção de um muro de conten-
ção e os trabalhos de fundação do 
novo Centro de Saúde. 

Os recursos para a construção 
do centro e das demais obras do 

Espaço APAExonado

Centro de Saúde da Apae 
próximo de finalizar etapa

Obras de terrapla-
nagem da área onde 
será construído o 
Centro de Saúde 
estão em fase final de 
execução

Nova estrutura
O Centro de Saúde da Apae terá 2.322 metros quadrados bem distribuídos, com vários setores 
voltados às diferentes áreas atendidas. Se a Apae já contava com um serviço de qualidade na 

prestação de serviço na área de saúde, passará a atender um número bem superior à média atual, 
na casa dos 4.750 atendimentos mês. O ambiente será todo adaptado e concebido dentro das mais 
rigorosas normas de acessibilidade. O centro prestará assistência nas áreas de fisioterapia, hidrote-
rapia, pediasuit, integração sensorial, terapia ocupacional, odontólogo, psicólogo e fonoaudiólogo. 

arrojado projeto de revitalização 
estrutural da Apae serão provenien-
tes das doações da comunidade e 
das notas fiscais do Programa Nota 
Paraná. Para ajudar, basta colocar 
o cupom fiscal sem preencher o 
próprio CPF em uma das dezenas 
de urnas espalhadas por pontos 
estratégicos do comércio local. “A 
par ticipação da sociedade será 
fundamental no sentido de tor-
nar a Apae um lugar muito melhor 
para atender os nossos alunos 
e a comunidade como um todo”, 
destacou o presidente da Apae de 
Cascavel, Evilasio Schmitz. 
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Salma pede para Aline ser sua mãe. Rania, Mis-
sade e Aline se preocupam com a falta de notícias 
de Santinha e Raduan. Tereza se desespera por 
não conseguir falar com Bruno e alerta Norberto. 
Jamil mente para Ali e Almeidinha. Dalila se casa 
com Jamil e o obriga a dançar com ela na frente de 
Laila. Fauze liberta Santinha e Raduan no mesmo 
local onde Laila é deixada. Zuleika questiona Almei-
dinha sobre seu comportamento. Laila volta para 
casa com Raduan e Santinha. Tereza chega à casa 
de Aline e pede ajuda para encontrar Bruno.

VERÃO 90
O Resumo dos últimos capítulos não foi divulgado 

pela emissora. Os resumos dessa e de outras novelas 
podem mudar em função da edição dos episódios. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Vini aparece na escola sem aparelho e sur-

preende a todos. Guilherme e Raquel terminam o 
namoro. Lindomar compartilha sua lembrança com 
Jeff. Lorena passa a fazer aulas de balé. Waldis-
ney descobre que Jeff invadiu o sistema da O11O e 
o ameaça. Poliana e Kessya encontram a estatueta 
de gato que Jeff estava procurando. Pendleton tenta 
descobrir a identidade do jogador anônimo. Gabi e 
Arlete ajudam Vini a mudar radicalmente seu visual.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Mateus conta a seus pais o que aconteceu 

durante a festa. Manuela diz para a irmã que elas 
devem dar um jeito de levar Isabela ao hospital. 
Joel vai tirar satisfação com Luis sobre o que acon-
teceu na festa com seus filhos e o demite. Safira 
diz para Tomás que mexeram nas suas coisas. Ele 
se faz de desentendido e diz que suspeita de Fre-
derico. Manuela distrai Sandro enquanto Ofélio leva 
Isabela ao hospital. Luis conta a sua família sobre sua 
demissão. Mateus pensa que é tudo por culpa dele.

TOPÍSSIMA 
Beatriz defende Rafael e Madalena vai embora. 

A esposa de Paulo Roberto se mostra receosa em 
relação ao filho. André e Pedro chegam ao hotel. 
Pedro consegue despistar o delegado e manda 
uma mensagem para Taylor, que pega uma arma 
e foge. André o vê tentando fugir e aponta a arma 
para ele. Graça e Edevaldo surpreende a todos na 
universidade e dão voz de prisão à Sophia.

JEZABEL 
Nabote e sua família são presos e julgados 

diante das pessoas e Jezabel ri, debochada. Os 
anciãos julgam Nabote e seus filhos de traição 
por descumprirem a ordem do rei acerca do jejum. 
Jezabel no alto de sua sacada do palácio, se 
diverte, enquanto saboreia algumas uvas.

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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- IGOR LEONARDO DO AMARAL E THARLA MARIA GUIMARÃES
2- LUÍS GUSTAVO FOGLIATO CAETANO E MARIANE CIGARRI
3 - MATHEUS DOS SANTOS PEDRO E JAQUELINE APARECIDA MULLER
4- TIAGO RICKEN DA SILVA E NATANIELY YASMIN ROCHA
5 - FERNANDO HENRIQUE BASGAL FORNER E LUCIANA DE FATIMA SANTANA
6- VINÍCIUS SGARBI DA SILVA E GABRIELLI BARBOSA DA SILVA
7- LUIZ GUSTAVO SCHITICOSKI E MAGDA GONZATTO CARNIEL
8- GUSTAVO HENRIQUE DAMIÃO CRUZ E EMMYLINE EMMANUELLY CAMARA
9- LUCAS FERNANDES EWALD E ANDRESSA DE CASTRO ORGUIM
10- PAULO CESAR GONÇALVES E ANA PAULA FONTANA
11- RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS E JULIANA SANDESKI CAMARGO
12- ERIC MUDOLON MARTINS E GABRIELE NUNES MUNHOZ
13- RAFAEL RODRIGO CARDOZO E LUCIANE MINATTI DE OLIVEIRA
14- CESAR AUGUSTO LOURO DE SOUZA E DINAIARA MARTINS ROSSETTO
15- VAGNER RODRIGUES E JHENIFER RAFAELA SEUBERT TERUEL
16- MARCOS MARTINS DA SILVA E DAIANA NOEMI GONÇALVES DA SILVA
17- JEAN CARLOS MAGALHÃES GONÇALVES E MAIARA DIAS DE LIMA
18- APARECIDO RODRIGUES E MÔNICA ZENAIDE DEMETRIO
19- ADENILSON VITORINO DE MELO E JOICIELLE MARIA CARDOSO
20- DIRCEU BUENO E EDENEUZA LUCIO TEIXEIRA
21- SILMAR DE OLIVEIRA E SUZANA DE OLIVEIRA FERRAIS
22- RÉGIS PANIZZON ALVES E ANA LUIZA RAMZAM
23- JOÃO GERMANO DE LIMA E SIDIANE PEREIRA DA COSTA
24- HUDSON JUNIOR PEREIRA DE AMORIM E RAQUEL LEITE SOARES
25- DANIEL MELONARI E CARLA NEIVA VIDAL

MALHAÇÃO 
Lara mente para Lígia. Neide pede permissão 

a Carla para se envolver com Marco. Cabo Góis é 
preso. Camelo avisa que Raíssa precisa da auto-
rização da mãe para cantar no show. Marco gosta 
de saber que Carla sentiu ciúmes dele. Carla vê 
Raíssa cantando na ONG e se enfurece. Marco 
tenta se aproveitar da discussão entre Carla e 
Madureira. Rita afirma que Filipe é cúmplice de 

Lara. Serginho não deixa Filipe falar com Rita. 
Raíssa tenta se explicar para Carla. Filipe decide 
conversar com Lígia sobre Rita.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila ameaça Raduan e obriga Jamil a se 

casar com ela. Almeidinha procura Jamil e Laila. 
Santinha se apavora com Fauze. Bruno liga 
para Abner, mas acaba desmaiando. Almeidinha 
encontra Jamil, que nega qualquer acusação con-
tra Dalila. Os capangas de Dalila escondem Laila. 
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Você estará mais à vontade para pensar profun-
damente sobre suas esperanças e sonhos. Você 
vai se sentir feliz com você mesmo, em harmonia 
com seus valores, e estará mais atento às neces-
sidades do seu corpo - continue assim.

Isso leva tempo, por isso acalme-se! Você 
deve reorganizar a sua rotina para conse-
guir maior estabilidade e uma vida mais 
equilibrada, que esteja mais de acordo 
com a sua personalidade.

Você será capaz de aliviar o ambiente sem se 
deixar desanimar por outras pessoas. Você 
está começando a sentir os resultados dos 
esforços que tem feito ultimamente. Descanse 
e dê uma folga para seu corpo.

Você será capaz de dar livre curso à criati-
vidade. Saia de sua concha e aproveite ao 
máximo o presente! Por outro lado, sua saúde 
será variável. O principal será equilibrar as 
suas atividades ao longo do dia.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos 
sobre as pessoas ao seu redor, mas tente não 
ser muito severo. Você vai sentir uma necessi-
dade real de aproveitar ao máximo os prazeres 
da vida - siga suas necessidades.

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão 
ser bons para seu ego hoje. Você está esgo-
tando as pessoas que o rodeiam! Poupe os 
seus nervos e os dos outros também!

Uma lua cúmplice lhe promete momentos ines-
quecíveis com as pessoas próximas a você. A 
felicidade está ao seu alcance. Você vai se sentir 
assediado no final do dia e seria uma boa ideia 
ter um descanso de verdade e tomar ar fresco.

Você vai ser muito mais receptivo a novas 
ideias. Somente os tolos nunca mudam de 
opinião. Você estará em forma o dia todo, mas 
precisa dormir para recuperar o sono atrasado. 
Sentir-se cansado não é sinal de fraqueza.

Você vai se sentir mais feliz se permanecer 
fiel a si mesmo e no que você acredita - não 
ouça qualquer pessoa. As coisas estão se tor-
nando mais equilibradas para você e depende 
de você pensar antes de agir.

De repente você se sente tomado por uma 
sensação de liberdade. Evite tomar grandes 
decisões de hoje. Você tem uma sensação de 
serenidade e calma, o que lhe permitirá recar-
regar as baterias. Você precisa disso.

Seria inútil lutar contra mudanças que você 
sabe que são indispensáveis. Tudo está 
bem, não negue a si mesmo um pouco de ar 
fresco - isso vai fazer você se sentir melhor 
por dentro e por fora.

Você não terá tempo suficiente para pensar 
sobre tudo antes de agir - não corra riscos, 
decida mais tarde! Cãibras musculares e dores 
podem fazer você diminuir o seu ritmo. A culpa 
é da falta de nutrientes na sua dieta.
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Laerte,
Henfil e
Miguel
Paiva

Caber, 
em inglês

O dente
associado
ao juízo

Conquista
de Niki
Lauda, 
na F1

Grama
(símbolo)

Declara-
ção cate-

górica

Divisória
comum

em casas
japonesas

Sufixo de
"caracol"

Um dos
efeitos da
queda de
pressão

Cifra do
acorde de
ré maior
(Mús.)

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura

(BR)
"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

Filme
político de

Costa-
Gavras

Alimento
servido
em hos-

pitais
(?)-natal,
série de 

exames da
gestante

Carl
Sagan, 

astrônomo
dos EUA 

Letra
que não
precede
"e" ou "i"

Local do
Museu do
Futebol
(Rio)

Forma de
literatura

Reprovável

Estado
indiano

Soberbo; 
convencido

Pedaço de pano trian-
gular que se costura
entre dois outros, pa-
ra formar peça maior

"Lésbicas",
em LGBT

"Vida", em
"bioética"

Divisão 
do ano

Extensão
de sites 

Cantora de 
"Catedral" e "Alma"
(?) Riddle: o Lorde

Voldemort (Lit.)

Doença

Ama de
leite

Atributo do ganhador
da loteria

Imposto recolhido
pelos municípios 

Alteração perigosa da
temperatura corporal

Normas

Estrela, em inglês
Efeito causado pela
procura do bitcoin
em 2018 (Inform.)

Conjunção
aditiva

Comporta-
mentos

Rua
(abrev.)

(?) Sader,
sociólogo

CFS
CHARGISTAS
MOLESTIAUP

QGSORTE
NUTRIZRR

EASSERTIVA

ATOSLOL
SEMBIOMBO

RORALIR
EMIRDDOI
MINGAUEZ

CFNESGA
GOAPCMÇ

MARACANÃ
PRETENSIOSO

3/fit — goa. 4/emir — star. 6/nutriz.
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BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
18 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Uma casa de madeira que, de acordo 
com vizinhos, era ocupada por andarilhos 
e usuários de drogas foi consumida pelo 
fogo na tarde de ontem (24). O imóvel 
fica na Rua Visconde do Rio Branco, quase 
esquina com a Rua Rio de Janeiro, no 
Centro de Cascavel. Moradores da região 
disseram que pelo menos cinco pessoas 
viviam no local que estava abandonado 

 Duas situações de ferimentos 
por arma de fogo foram registradas 
no fim da tarde de ontem em Cas-
cavel. O caso mais grave aconteceu 
na Rua Txikaos com a Rua Apina-
jés, no Bairro Santa Cruz. Cristiano 
Dargão de Almeida, 25 anos, foi 
atingido por pelo menos cinco tiros 
e levado em estado grave ao HU 
(Hospital Universitário). 

A outra situação aconteceu 
na rodovia PRC-467, no Bairro 
Canadá. Rafael Renan Rodrigues, 
28 anos, foi alvejado na perna. A 
Polícia Militar informou que três 
rapazes teriam praticado um roubo 

Dois jovens baleados
na região de Espigão Azul e fugido 
para Cascavel. Quando a PM abor-
dou o grupo, Rafael teria descido 
do veículo apontando a arma aos 
policiais e foi alvejado na perna. 
Ele foi encaminhado à UPA Tan-
credo. Os outros dois suspeitos 
foram detidos e um revólver calibre 
38 apreendido. 

Acusado de tentar 
matar por drogas 
Vai a júri popular hoje no Fórum de 
Cascavel Kelvyn Mateus dos Santos 
pela tentativa de homicídio contra 
Robson Fernando da Veiga, ocor-
rida em agosto do ano passado no 
Bairro Pacaembu, em Cascavel. 
De acordo com os autos do pro-
cesso, Kelvyn teria atirado contra 
Robson, que, mesmo ferido, conse-
guiu se esconder e pedir ajuda. 
A acusação é de tentativa de homi-
cídio qualificado, com as qualifi-
cadoras de motivo torpe, já que a 
motivação do crime era uma dívida 
de venda de drogas que a vítima 
tinha com o acusado; e recurso 
que dificultou a defesa da vítima, já 
que o acusado teria chegado de forma 
pacífica e agindo como amigo para 
então atirar contra ele. 
Kelvyn foi preso em flagrante no 
mesmo dia com diversos tipos de dro-
gas. Ele responde ao processo preso. 

RAPAZ foi atingido por pelo menos cinco tiros

A CASA ficou totalmente destruída

 Fogo destrói casa ocupada por andarilhos
e que já havia sido registrado fogo há 
alguns dias na casa, provocado pelos 
próprios ocupantes, mas que as chamas 
haviam sido controladas sem causar pre-
juízos na estrutura.

Ainda não se sabe o que causou o 
incêndio de ontem. Conforme os bom-
beiros, ninguém estava no imóvel. 

As chamas atingiram também o pré-
dio que fica ao lado. 
Ele estava fechado e a 
porta precisou ser cer-
rada pelos bombeiros 
para evitar que o fogo 
se alastrasse.

OUTROS 
INCÊNDIOS 

Mais seis incên-
dios foram registrados 
ontem, todos de gran-
des proporções e em 
áreas de vegetação. 
Um deles foi na região 
do Bairro Tropical 3. O 
fogo se alastrou rapi-
damente em uma área 
de vegetação seca e 
ofereceu risco a plan-
tações próximas, mas 
foi controlado pelo 
Corpo de Bombeiros.  
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 Agente da PEC publica reflexão sobre a vida
O agente penitenciário Leandro Silva, 41 anos, escreveu “Enigma da Verdade”, que 
faz uma reflexão sobre a valorização das pessoas. Agora, ele prepara seu segundo 
livro. “É uma obra para a gente refletir sobre as relações entre as pessoas. Todas 
as pessoas que aparecem na nossa vida têm algo para nos ensinar, sejam boas 
ou ruins. A personagem principal do livro - que é uma obra de ficção - encontra 

diversos tipos de pessoas, com personalidades diferentes. Meu objetivo é fazer as 
pessoas refletirem sobre as relações e as pessoas que nos cercam”, conta Leandro, 

que atua na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel). 
Leandro começou a escrever após a morte da mãe como uma forma de fugir da 

dor. “No começo escrevia textos soltos... em 2017 o livro começou a tomar forma. 
Comecei a juntar histórias que vi e vivi como agente e o livro nasceu. São 29 capítu-
los e 350 páginas. Já tenho o segundo bem encaminhado, e ele deve ser lançado na 
metade do ano que vem”.  Leandro lançou a obra na Bienal do Livro em São Paulo, 

ano passado e em Porto Alegre, sua terra natal.   

 Bandidos invadiram na madru-
gada de ontem (24) a sede da 
Fundetec, que fica às margens da 
BR-277, em Cascavel, e arromba-
ram o cofre da fundação levando-o 
para fora do prédio. 

De acordo com funcionários, 
não havia dinheiro no comparti-
mento e os documentos ficaram 
espalhados próximos à cerca de 
proteção do local. Funcionários 
afirmam que nada foi levado.

Câmeras de segurança regis-
traram a ação dos bandidos, que 
estavam encapuzados. 

Denúncias podem ser feitas 
pelos telefones 190 e 197 de 
forma anônima.  

Tentativa de 
homicídio 
Um homem suspeito de 
envolvimento na tentativa de 
homicídio de Valderi Apare-
cido Moreira, 28 anos, no dia 
23 de junho, no Bairro Inter-
lagos, em Cascavel, foi preso. 
Outro suspeito do crime foi 
preso no dia 8 de julho. Os 
dois estão na Cadeia Pública à 
disposição da Justiça. 

DOCUMENTOS ficaram espalhados 

Cofre da Fundetec é arrombado
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Brutos voltam a Cascavel
O Autódromo Zilmar Beux foi confirmado, pela 
diretora-geral da categoria, Vanda Camacho, como 
sede da sétima etapa da Copa Truck 2019. A prova 
que seria realizada no Autódromo de Tarumã (RS) 
foi transferida para Cascavel, pois o autódromo 
gaúcho não recebeu a homologação da Confedera-
ção Brasileira de Automobilismo. 
Com a prova de caminhões, serão realizadas 
também quinta etapa da Copa HB20 e a Mercedes 
Benz Challenge.
“A Copa Truck recebeu um oferta de apoio da pre-
feitura para fazer um de seus eventos em Casca-
vel. Trata-se de uma praça que tem longa história 
de amor com a categoria dos caminhões e temos 
grande prazer em levar este nosso show para quem 
nos recepciona tão bem”, disse Vanda, que assinou o 
acordo nessa quarta-feira com as autoridades locais. 
O campeonato deste ano já teve quatro etapas 
disputadas em Goiânia (GO), Campo Grande (MS), 
Londrina (PR) e Curvelo (MG). A próxima vai ser em 
Santa cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que marca 
a quinta etapa da disputa. Rivera, no Uruguai, 
recebe a etapa internacional da categoria no dia 1º 
de setembro e depois a estrutura vem a Cascavel 
para a sétima etapa, no dia 6 de outubro. 

 Onze pilotos cascavelenses se 
juntam aos melhores do Brasil e 
voltam à pista nesta quinta-feira 
para os treinos classificatórios, 
que são divididos em uma tomada 
de tempo e quatro baterias classifi-
catórias quando os pilotos somam 
pontos para definir o grid da pré-final, 
que é a terceira bateria. E o resul-
tado da pré-final vai determinar o 
alinhamento inicial da grande final. 

Os representantes de Casca-
vel serão Pedro Gurgacz na cate-
goria KZ Graduados; Murillo Fiore 
Barcellos e Edgar Bueno, na Gra-
duados; Marcos Fernandes dos 
Santos, Rafael Paiva, Márcio do 
Lago (também correrá na Super 
Sênior) e Igor Dengo, na Sênior A; 
Edivan Monteiro, na Super Sênior; 

Pilotos cascavelenses na
briga por títulos no kart

 O CASCAVELENSE Marcos 
Fernandes dos Santos vem fazendo bons 

tempos na categoria Sênior A 

VANDERLEY SOARES

Tiago Schweiger e Mailson Araújo, 
na Sênior B; e Edwardo Tanabe na 
categoria F-4 Super Sênior.  

VANDA Camacho e o prefeito Leonaldo Paranhos confirmam etapa em Cascavel 

BRUNO VICARIA
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 Equipe visita 
locais de competição

A equipe de Coordenação dos 
Espaços Esportivos dos Jogos Escola-
res da Juventude esteve em vistoria 

nos espaços da Secretaria de Cultura 
e Esportes de Cascavel e de entida-

des parceiras para o levantamento e 
a avaliação dos locais que receberão 

as modalidades da Etapa Regional 
Sul/Sudeste que será realizada em 

Cascavel de 2 a 6 de setembro.
O Comitê Organizador Local dos 

Jogos Escolares da Juventude colocou 
à disposição do COB (Comitê Olímpico 

do Brasil) para sediar as competições 
o Ginásio de Esportes Sérgio Mauro 

Festugatto (futsal), o Centro de Iniciação 
Esportiva Alice Martelli (futsal), a Unopar 
(basquete), o Instituto Federal do Paraná 

(Basquete) e o Centro Universitário 
FAG para as modalidades de voleibol 

e handebol. Todas as modalidades da 
etapa regional dos jogos serão divididas 

em duas categorias: a primeira de 12 a 14 
anos e a segunda de 15 a 17 anos. 
Estarão em Cascavel durante o 

período de competições atletas do 
Rio Grande do Sul, de São Paulo, do 

Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, 
do Espírito Santo, de Goiás, do Rio 
de Janeiro e de outras cidades do 

Paraná, totalizando mil atletas.
A fase nacional, organizada pelo COB, 
conta anualmente com mais de 6 mil 

alunos-atletas de 12 a 17 anos de todo o 
Brasil. A cidade de Blumenau receberá a 

fase final dos jogos de 16 a 30 novembro.

 A diretoria do CCR (Cascavel 
Clube Recreativo) divulgou esta 
semana uma relação de atletas 
que foram aprovados nos testes 
de seleção para a composição 
dos elencos que vão disputar os 
campeonatos Sub-13 e Sub-15. Os 
aprovados passaram por testes de 
avaliação feitos pela comissão téc-
nica que coordena as divisões de 
base do CCR. 

No próximo dia 5 de agosto os 
garotos se apresentam no Centro 
de Treinamento do Cascavel Clube 
Recreativo na BR-369, KM 522, 
sentido a Corbélia, para o início 
dos treinamentos.   

GR na Copa Oeste
As ginastas cascavelenses intensificaram 
os treinamentos durante a semana para 
fazer bonito a partir desta sexta-feira 
na segunda etapa da 14ª Copa Oeste de 
Ginástica Ritmica no ginásio de esportes 
do Sesi em Toledo.
Essa é a segunda edição do ano e 
novamente será realizada em Toledo, 
reunindo a equipe da casa, de Cascavel 
e de Marechal Cândido Rondon. 
As meninas competirão nas modalida-
des de arco, maças, cordas e mãos livres 
no individual e no conjunto.
Nesta edição, além das disputas de 
ginástica rítmica, estão previstas duas 
participações especiais: a equipe da 
seleção nacional da Venezuela e a 
equipe de ginástica acrobática de 
Toledo. As duas equipes farão apresen-
tações especiais durante a Copa Oeste. MENINAS da GR vão em busca de medalhas 
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CCR começa 
trabalho de base

EQUIPES disputar várias competições durante o ano
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ATLETAS APROVADOS: 
SUB-15

 Kauan Rodrigues Luiz, José 
Ricardo de Oliveira Julio, Lucas 
Lobo Didur, Victor Gabriel, Otá-

vio Meurer do Rosário e Vinicius 
Tomazzi Galvão. 

SUB-13 
Bruno da Silva Freitas, Matheus 
Ataide Brandalise, Enzo Pereira 

Nunóia, Pedro Henrique 
Cicoski, Rian Gustavo Leite Matos 

e Rafael dos Anjos Nunes.
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JOGAM HOJE
     LIBERTADORES

21h30 Grêmio x Libertad

    COPA SUL-AMERICANA
21h30 Corinthians x Wanderers
21h30 Independiente x Universidad Católica 
(Quito)

   BRASILEIRÃO SÉRIE C
20h Ferroviário Beira x Sampaio Corrêa
20h Soc .Imperatriz  x Botafogo-PB

    BRASILEIRO SUB-20
19h Atlético MG  x São Paulo 
21h30 Flamengo  x Vasco  

Os jogos de Lima vão reunir, a partir 
desta sexta-feira (26), 6.680 atletas de 41 
países em 39 esportes. É a maior edição 
do Pan em número de atletas. Quinze 
cidades das Américas já receberam os 
jogos. O Brasil sediou o evento em duas 
oportunidades. Além de São Paulo, o 
Rio de Janeiro foi palco da edição de 
2007. Lima é a 16ª cidade a entrar na 
lista. É a primeira vez que os jogos são 
realizados no Peru.

BRASIL NO PAN
O Brasil já trouxe 1.205 medalhas, 

sendo 329 de ouro, 357 de prata e 519 de 
bronze. As modalidades mais vitoriosas 

 Um jogo interessante fecha a 
semana de Libertadores da Amé-
rica nesta quinta-feira (25). Vence-
dor da competição há dois anos, o 
Grêmio de Renato Gaúcho recebe 
o Libertad, do Paraguai, na Arena 
Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30 
(de Brasília). Moleza? Pelo contrá-
rio! O Libertad foi uma das sensa-
ções da fase de grupos com 12 
pontos conquistados. 

Ambas as equipes se enfrenta-
ram duas vezes nesta Libertadores, 

Corinthians enfrenta 
uruguaios em casa
Após o empate de 1 a 1 contra o Fla-
mengo pela 11ª rodada do  Brasileiro, 
o Corinthians volta a campo nesta 
quinta-feira pela ida das oitavas de final 
da Copa Sul-Americana.
O time paulista entra como favorito 
nesta primeira partida, o que é uma boa 
notícia para o clube que enxerga na Sul-
-Americana sua grande chance de título 
no segundo semestre de 2019 após a 
eliminação na Copa do Brasil e a grande 
distância que tem dos líderes do Bra-
sileirão - com 16 pontos, está a dez de 
Palmeiras e Santos, líder e vice-líder.

Grêmio tem parada 
dura contra paraguaios 

com uma vitória para cada lado. 
É verdade que o Grêmio come-

çou mal a competição e correu 
risco até de ser eliminado, mas é 
verdade também que o desempe-
nho da equipe melhorou considera-
velmente, vide a classificação para 
as semifinais da Copa do Brasil. 

O jogo de volta será em Assun-
ção, na próxima quinta-feira (1º), 
em um dos estádios mais com-
plicados de toda a Libertadores: 
Defensores del Chaco. 

AOS POUCOS, Luan vem readquirindo a 
confiança de Renato Gaúcho 

GREMIO FBPA

 CORINTHIANS 

ZAGUEIRÃO Gil é sinônimo de defesa forte no timão

Pan-Americanos de Lima têm recorde de atletas
do Brasil são natação (184 medalhas), 
atletismo (173 medalhas) e judô (124 
medalhas).

Há três edições que o Brasil fica em 
terceiro no quadro geral de medalhas. 
A edição do Rio, em 2007, foi a que 
mais faturou medalhas, um total de 
157, sendo 52 de ouro. Naquele ano, 
o Brasil ficou atrás dos Estados Unidos 
e de Cuba. Nas duas edições seguintes, 
em 2011 e 2015, o País conquistou 141 
medalhas em cada. Em 2011, em Gua-
dalajara, a história se repetiu, com EUA 
e Cuba à frente. Quatro anos depois, 
em Toronto, o Brasil manteve a terceira 
posição, atrás de EUA e Canadá. 
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