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População fecha torneira e
Sanepar flexibiliza rodízio 

A população fechou a torneira e reduziu em até 44% o consumo de água e, por dois dias seguidos, 
a Sanepar suspendeu o rodízio de abastecimento implantado sexta-feira devido à queda drástica 
na vazão dos mananciais de Cascavel. A decisão pode ser repetida nesta terça-feira. Contudo, o 
calendário segue até que volte a chover significativamente, o que não deve acontecer em breve. 

Nas fotos, antes e depois do Lago Municipal evidenciam os danos da estiagem. l Pág. 7

Paranhos quer voltar a contratar
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
05/10 - 13h48

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Terça

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27

h
33 20 h

h
28 19

Terça

h
h

32 16 h
h

29 16

QuartaQuarta

Cheia
14/09 - 01h35

A gestão da educação ambiental

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 07 09 13 14 16 29
concurso: 0201

09 24 37 38 43 46

concurso: 1986

concurso: 1382

02 17 21 28 51 60
concurso: 2188

concurso: 5073

10 14 60 77 78

concurso: 5423

10.049
86.819
36.182
06.154
39.613

JUNHO

CRUZEIRO/MG

concurso: 1865

02 06 05 06 07 10 11 12 
14 17 19 20 21 24 25

concurso: 2004

14 21 23 28 32 35 37 
40 47 48 51 63 69 72 

74 84 86 88 91 99

04 12 22 32 38 46

33 38 43 45 49 53 80
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poucas nuvens

Milena Kendrick Fiuza é gerente pedagógica do Sistema 
Positivo de Ensino

Nublado com 
poucas nuvens

Nublado com 
pancadas de chuva

A grande diversidade dos problemas ambientais atuais é marcada 
por sua complexidade e intensidade, envolvendo aspectos políticos, 
sociais e econômicos de ampla relevância. Com vasta cobertura dos 
meios de comunicação, esses problemas se projetaram no cerne das 
preocupações públicas, construindo uma nova cultura emblemática e 
inscrevendo-se, em definitivo, na agenda política global. A inquieta-
ção com o tão debatido ideal de desenvolvimento sustentável, suas 
limitações e possibilidades, representa uma oportunidade de garantir 
adequadas transformações educacionais.

A Política Nacional de Educação Ambiental - instituída pela Lei 
no 9.795/99 - e seu decreto de regulamentação em 2002 - acelera o 
processo de institucionalização da Educação Ambiental no país. Uns 
dos principais desafios das políticas públicas de Educação Ambiental 
apontam para a necessidade da construção de uma proposta político 
pedagógica de Educação para a sustentabilidade, capaz de fomentar 
pessoas e coletividades responsáveis pela melhoria em sua qualidade 
de vida, dos seus pares e das futuras gerações.

A gestão pública por meio da Educação Ambiental necessita 
difundir o conceito de futuras gerações, onde não se identifica o indi-
víduo nem o grupo que será atingido com determinadas ações, mas 
se concebe todas aquelas pessoas que um dia (futuro) usufruirão 
do patrimônio terrestre. Nomeados como direitos de solidariedade 
e fraternidade, contemplam o rol de direitos fundamentais de nossa 
Carta da República.

Esses desafios e compromissos têm movimentado a administração 
pública, resultando em políticas que estimulam a participação cidadã 
na prevenção e enfrentamento dos riscos globais. As políticas públicas 
de Educação Ambiental, além de serem compromisso legal, devem 
buscar visibilidade em grande escala, com vistas a alcançar a tota-
lidade da população, num círculo virtuoso de legitimidade de ações 
transformadoras.

O meio ambiente se constitui hoje um dos temas essenciais de 
política governamental e uma das maiores preocupações dos cidadãos, 
seja em pequenas comunidades distantes dos grandes centros, seja 
nos países com grande poder de industrialização. A necessidade de 
consciência política e social neste assunto é manifesta, e adiá-la só 
resultaria em amplos prejuízos. 

O presidente 
em exercí-

cio, Hamilton 
Mourão, sobre 
a reação às queima-
das na Amazônia.  

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

  “Foi mais 
questão de 

comunicação 
do que crise”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

Giro PolíticoGiro Político
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Força, Alsir Pelissaro
Amigos e familiares pedem orações pela recuperação de 

Alsir Pelissaro, presidente da Cettrans (Companhia de 
Engenharia de Transporte e Trânsito), que está internado 
na UTI do Hospital do Câncer, em Cascavel. Pelissaro teve 

complicações após uma cirurgia no intestino realizada 
quinta-feira e uma infecção atingiu seu pulmão. Ele foi 

induzido ao coma, mas está reagindo bem. Pelissaro está 
ao lado do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) desde antes 
da campanha à prefeitura e assumiu um dos setores mais 

complexos do Município.

Arquivado
O vereador Carlinhos Oliveira (PSC) teve arquivada a proposta de 
isentar IPTU de contribuintes cascavelenses com câncer maligno 

ou em tratamento. O direito social seria estendido também a 
cônjuges e/ou filhos, pai, mãe e parentes até o terceiro grau. 

Porém, o Paço apresentou posicionamento contrário devido ao 
impacto da renúncia fiscal - 15 vereadores votaram a favor do 

veto encaminhado pelo Executivo municipal.

Natal para Todos
As dificuldades financeiras 
não afetarão as atividades 
natalinas desenvolvidas 
pela Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico. Já foram 
adquiridos mil pacotes de 
balas mastigáveis no valor 
de R$ 4,5 mil. Nesta quinta-
feira tem a licitação do show 
pirotécnico, no valor de 
R$ 38.135, para abertura 
do Natal para Todos. Já 
no dia 20 haverá licitação 
para contratar a equipe de 
profissionais para Casa do 
Papai Noel, no valor de R$ 
42,7 mil: para o Papai Noel 
serão R$ 32.270,67 e R$ R$ 
10.453,33 para equipe de 
monitores. A exigência é que 
permaneçam caracterizados 
de 24 de novembro a 24 de 
dezembro e que atendam 
com “simpatia e ter 
habilidade para atuar com 
crianças e adultos”.

Bons resultados
Embora tenha reduzido o 
ritmo de novos acordos, 
o Refis está engordando o 
caixa do Paço Municipal. 
Já foram negociados R$ 
27 milhões em dívidas 
atrasadas e R$ 6 milhões 
já pagos. O restante foi 
parcelado.

Cobranças
O governador Ratinho Junior 
(PSD) vem recebendo muitas 
cobranças dos vereadores de 
Cascavel. Agora, o pedido é 
por providências em relação 
à Avenida Piquiri, ou PR-
180, trecho pertencente ao 
Estado.

Apac em debate
Tratado como polêmica e 
controversa, a construção 
da Apac (Associação de 
Proteção e Assistência aos 
Condenados) terá hoje 
votada proposta de nova 
audiência. Ano passado, o 
tema já foi esclarecido pelo 
parlamento, no entanto, os 
vereadores Roberto Parra 
(MDB), Sidnei Mazutti (PSL), 
Carlinhos Oliveira (PSC) e 
Valdecir Alcântara (PSL) 
querem novo ato público.

OAB ao lado
O presidente da OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil) Subseção Cascavel, 
Jurandir Parzianello, vem 
aproximando o envolvimento 
da entidade com o poder 
público, sobretudo com 
a Prefeitura de Cascavel. 
Jurandir destacou que 
Paranhos tem feito um 
“governo de diálogo”.

Sem entraves legais,
vagas serão repostas

Com o equilíbrio nas des-
pesas com salários e leve 
aumento na arrecadação, a 
Prefeitura de Cascavel apro-
veitará o fôlego para repor o 
quadro de servidores consi-
derado defasado diante da 
demanda de serviços públi-
cos. Estima-se que haja 130 
vagas a serem preenchidas 
entre setembro e outubro - 
antes de um novo balanço do 
limite prudencial, que limita 
em 51,3% da receita o gasto 
com folha de pagamentos: a 
expectativa do Município é 
de que ele seja novamente 
extrapolado no último quadri-
mestre do ano. 

O critério a ser seguido 
será a urgência diante do 
risco de comprometimento 
dos ser viços públ icos. 
“Temos agora uma janela 
aberta para fazermos algu-
mas reposições: justificada 
a necessidade e também o 
risco iminente de falta de ser-
viço à população faremos as 
contratações. Temos consciên-
cia de que temos um período 
para chamar servidores que 
não são da Saúde, da Educa-
ção nem da Segurança Pública 
- setores que são liberados 
mesmo com o índice”, explica 
o prefeito Leonaldo Paranhos.

Pelo que consta no último 
balanço há 8,8 mil servido-
res ativos no quadro funcional 
do Executivo municipal. Em 
agosto, eram 265 servido-
res temporários - a maioria 
na Educação. Do total, são 
318 cedidos a outros órgãos; 
em compensação, apenas 14 
vieram de outros órgãos para 
servir ao Paço. Para manter 
a folha em dia, a prefei-
tura gasta em média R$ 31 
milhões - ou seja, a arrecada-
ção precisa ser superior a R$ 
1 milhão por dia para que os 
funcionários públicos tenham 
os salários em dia. “É uma 
questão que temos que traba-
lhar não apenas com relação 
ao índice do limite prudencial, 
mas também com relação à 
arrecadação. A cada R$ 1 mil 

investidos em folha de paga-
mento, temos que arrecadar 
R$ 2 mil - ou seja, a cada R$ 1 
milhão que acresce a folha, são 
necessários R$ 2 milhões. Pre-
cisa gestão e deixar de lado a 
emoção”, explica o prefeito.

LIBERAÇÃO AOS POUCOS
As autorizações de novas 

contratações estão sendo 
liberadas gradativamente: já 
foram autorizados dez novos 
servidores à Secretaria de 
Assistência Social. Isso 
não quer dizer que o quadro 
esteja completo: havia neces-
sidade de 23 novas contra-
tações - apenas metade foi 
atendida pelo Paço. “Libera-
mos psicólogo, servidores para 
administrativo e motoristas  
para não interrompermos os 
programas. Avaliaremos tam-
bém as demandas das demais 
secretarias”, afirma Paranhos.

Em dois anos e nove 
meses, o Paço contratou 1,6 
mil novos servidores para aten-
der em novas estruturas públi-
cas. “Estamos aumentando 
os serviços e precisamos de 
gente. Fizemos muitas parce-
rias e temos buscado entida-
des para reduzir o impacto. 
Isso tem dado certo. Mas de 
forma alguma vou deixar pre-
juízos, só que tem coisas que 
não conseguimos fazer”.

PREFEITO pretende contratar antes 
que volte a superar o limite prudencial
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ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

S A I A  D O
A L U G U E L

C O N H E Ç A
N O S S A S
C O N S T R U Ç Õ E S

F A Ç A  N O S S O
O R Ç A M E N T O

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

4 5  3 0 3 9 - 5 9 4 1

S h o p p i n g  C e n t r a l  P a r k
A v .  B r a s i l ,  6 2 8 2  -  C e n t r o

S a l a  1 0 2  |  1 0 º  A n d a r

R e f o r m a s  e  g e s s o s
e m  g e r a l



05HOJE NEWSCASCAVEL, 17 DE SETEMBRO DE 2019

Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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 Prevista no CTB (Código de Trânsito 
Brasileiro), a Semana Nacional de Trân-
sito é tradicionalmente realizada de 18 
a 25 de setembro com o objetivo de 
conscientizar a sociedade, incentivando 
a mudança de comportamento para 
contribuir com um ambiente favorável à 
valorização da vida, focando o desenvolvi-
mento de valores, posturas e atitudes, no 
sentido de garantir o direito de ir e vir dos 

O valor da cesta básica indivi-
dual de alimentos em Cascavel 
caiu 4,8% em agosto na compa-
ração com julho, passando de R$ 
369,74 para R$ 351,89. Isso se 
deve às baixas registradas no mês. 
Em Cascavel, 13 produtos foram 
analisados pelo projeto de exten-
são Determinação Mensal do custo 
de Cesta Básica de Alimentação 
em Cascavel da Unioeste.

Os que tiveram alteração mais 
significativa foram o tomate e a 
batata, com queda de 39,28% e 
16%, respectivamente. 

De acordo com o Dieese (Depar-
tamento Intersindical de Estatísti-
cas e Estudos Socioeconômicos), o 
aumento da oferta do tomate do tipo 
rasteiro no atacado refletiu na queda 
do preço do tomate do tipo salada. 

Conforme o Grupo de Pesquisa 
em Economia, Agricultura e Desen-
volvimento da Unioeste - Francisco 
Beltrão, o tomate também apresen-
tou redução significativa em Pato 
Branco (-25,86%), Francisco Beltrão 
(-20,86%) e Dois Vizinhos (-16,96%).

Por outro lado, oito produtos 
apresentaram elevações nos pre-
ços, com destaque para a banana, 
com alta de 55,10%. 

Segundo o Dieese, o preço 
médio desse produto aumentou 
em 13 capitais. A elevação do 
preço no varejo foi resultado da 

Cesta Básica: valores 
caem pelo segundo mês

baixa oferta e aumento da quanti-
dade exportada da fruta. Também 
tiveram destacadas variações posi-
tivas no preço o leite (5,93%), o 
óleo de soja (3,44%), a margarina 
(3,27%), o café em pó (2,43%), o 
feijão preto (1,86%).

PODER DE COMPRA
Mensalmente, acompanhado 

ao Boletim Informativo da Cesta 
Básica de Cascavel, sempre é 

realizado comparativo com o poder 
de compra do trabalhador baseado 
no valor da cesta básica e do salá-
rio mínimo. A queda no valor da 
cesta de alimentos em Cascavel 
fez com que o peso no salário 
mínimo do trabalhador diminuísse 
de 37,05% para 35,26%. 

Desde o início da pesquisa, 
esse é o menor percentual da cesta 
básica individual em relação ao salá-
rio mínimo bruto e líquido observado. 

Tendência nacional
O valor da cesta básica em Cascavel se manteve menor que o de grandes capitais 
como Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo, mas maior que das cida-

des do sudoeste paranaense. 
A série de dados coletados desde fevereiro permite afirmar que houve aumento 
no poder de compra, ou seja: com o mesmo salário mínimo é possível comprar 
uma maior quantidade de produtos em agosto do que em fevereiro de 2019. 

AÍLTON SANTOS

cidadãos. O tema definido pelo Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito) para este 
ano é “No Trânsito, o sentido é a vida”.

Em Cascavel, todos os órgãos que 
compõem o Sistema Nacional de Trân-
sito estão envolvidos nas atividades da 
Semana, que será realizada com várias 
atividades já a partir desta terça-feira 
(17), com objetivo de mobilizar a socie-
dade. Das 8h às 12h e das 14h às 18h, no 

Terminal Rodoviário, haverá atendimento 
a motoristas e demais profissionais das 
empresas de ônibus com relação à saúde 
e à educação.

Até o dia 27 muitas ações serão rea-
lizadas, como seminários, abordagens 
educativas com todas as faixas etárias, 
passeios ciclísticos, motociclísticos, blitze 
educativas, balada segura, simulados de 
acidentes de trânsito, entre outros. 

No trânsito, o sentido é a vida
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Rodízio de água: sim ou não?
A Sanepar suspendeu por dois 

dias seguidos o rodízio de água 
conforme calendário que entrou 
em vigor na última sexta-feira (13). 
Domingo e ontem não houve inter-
rupção no fornecimento de água, 
para alívio quem estava no crono-
grama. O corte estava programado 
para ocorrer a partir das 12h30, 
devendo o restabelecimento com-
pleto ocorrer só perto da meia-noite.

Contudo, o rodízio não está sus-
penso. Na manhã desta terça-feira 
a Sanepar vai informar como fica 
a situação da região programada 
para ter o corte hoje: Bairros São 
Cristóvão (Gramado), Cataratas, 
Pacaembu, Floresta, Brasília e Pio-
neiros Catarinenses e na região da 
Avenida Tancredo Neves. Conforme 
a companhia, é feita uma aná-
lise diária para decidir se haverá 
necessidade de interromper o 

abastecimento.
Ontem pela manhã, a compa-

nhia suspendeu o rodízio previsto 
para as regiões dos Bairros Presi-
dente, Cascavel Velho, Santa Cruz, 
Fag e Santo Onofre. De acordo com o 
gerente-geral do oeste e do sudoeste 
da Sanepar, Renato Mayer Bueno, 
isso foi possível porque o consumo 
de água diminuiu no domingo.

“A população teve uma res-
posta muito positiva sobre o con-
sumo de água, mas mantivemos 
a programação durante a semana. 
Se a população continuar colabo-
rando conosco, teremos boas sur-
presas à frente”, afirma Renato.

Para esta quarta-feira, o rodí-
zio está previsto para ocorrer no 
Centro e nos Bairros Country, Nova 
York, Santos Dumont, Alto Alegre, 
Coqueiral, Aclimação e Cancelli. 
Já na quinta-feira, a previsão é 

para os Bairros São Cristóvão 
(Av. Piquiri), Interlagos, Brazma-
deira, Canadá, Claudete e parte 
do Cancelli. 

Conforme o cronograma, o 
abastecimento é suspenso às 
12h30 e o retorno gradual começa 
às 19h, indo até a meia-noite para 
a normalização.

Economia de 44%
De acordo com Renato Bueno, 
sábado passado a economia foi de 
23% em relação ao sábado anterior 
(7). E domingo agora chegou a 44% 
em relação ao outro domingo (8). 
A suspensão do rodízio na segun-
da-feira foi possível porque o 
reservatório estava com 27 milhões 
de litros de água. Para se ter uma 
ideia, na quinta-feira (12), quando 
o rodízio foi anunciado, o reserva-
tório tinha 15 milhões de litros. 

Antes e depois mostra a queda na vazão do Lago Municipal de Cascavel, evidenciando o assoreamento

Semana da Árvore
A Secretaria de Meio Ambiente de Cas-

cavel iniciou ontem (16) as atividades da 
Semana da Árvore com o plantio de 150 

mudas de árvores frutíferas nativas como 
araçá, pitanga, cereja preta e gabiroba 

em uma área de 2.300 metros quadrados 
no Jardim Colmeia, no Território Cidadão 
V, às margens de um afluente da Sanga 
Amambay. De acordo com o secretário 

Wagner Yonegura, o objetivo do Municí-
pio é plantar pelo menos mil mudas de 

árvores durante esta semana. 
As mudas de árvores frutíferas plantadas 
foram cedidas pelo IAP (Instituto Ambien-
tal do Paraná), que mantém convênio com 

o Município de Cascavel. 
De acordo com ele, a área invadida foi 
devolvida ao Município por meio de um 
processo no Ministério Público: “Havia no 
local um bar, um barracão e o ‘dono’ do 

estabelecimento tinha um campo de futebol 
no terreno, o que gerou a degradação”. 

PASSE o 
leitor de QR 
Code para 
conferir a 
programação 
completa
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à mansão. Diogo exige que Alberto demita Paloma.

A DONA DO PEDAÇO 
Camilo ameaça prender Chiclete, caso Vivi não 

aceite sua proposta. Otávio promete ajudar Vivi e 
Chiclete a fugir de Camilo. Jô diz a Téo que venderá 
a mansão para os compradores de Agno. Maria da 
Paz incentiva Rock a não desistir de Joana. Amadeu 
informa a Maria que já pode abrir sua nova confeitaria. 
Lyris é acusada de vender um quadro roubado e Agno 
ajuda a ex-esposa. Otávio compra uma passagem em 
um voo internacional para Vivi. Amadeu confronta Jô 
sobre o quadro furtado por Rael. Linda comenta com 
Camilo sobre a viagem de Vivi. Britney se revolta con-
tra novas ordens de Fabiana e Abel apoia a moça. 
Vivi pede que Chiclete confie nela. Amadeu desconfia 
da relação entre Jô e Rael. Camilo surpreende Vivi.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luisa expõe sua situação financeira para Marcelo. 

Chega o dia do casamento de Débora e Afonso. A 
notícia da prisão de Falcão se espalha. Presos na 
mesma cela, Rato e Falcão brigam entre si. Marcelo 
oferece ajuda financeira para Luisa. Ao entrar na 
igreja, Débora surpreende a todos com uma atitude 
inesperada. As crianças do Clubinho acreditam que a 
menina que viram na casa de Pendleton é uma fan-
tasma e tentam se comunicar com ela. Luigi faz uma 
sessão de cinema com seus amigos para exibir sua 
produção amadora. Após o sucesso da primeira live, 
Mirela decide fazer mais transmissões mostrando sua 
rotina no sítio. Marcelo decide dar o próximo passo 
em sua relação com Luisa, e a pede em casamento. 
Durante uma discussão, João acaba contando para 
Bento que Ruth não é sua verdadeira tia e o menino 
vai confrontar a tia.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Regina descobre a passagem por onde Isabela 

entrava na mansão: “Ela enganou a gente o tempo 
todo”, diz. A mulher fica enfurecida e briga com 
Manuela, que jura que não sabia de nada. Otávio 
dorme pela primeira vez na casa de Rebeca, mas no 
sofá. As crianças decidem caçar a própria comida. 
Rebeca faz massagem em Otávio, que está com dor 
nas costas por dormir no sofá. Priscila fica triste que 
Fortunato proibiu sua mãe de ir até lá.

TOPÍSSIMA 
Inconsciente, Antonio é socorrido pela ambu-

lância. Mariinha corre para o hospital ao ser avisada 
sobre o acidente do filho. Graça investiga o usuário 
do Veludo Azul. Pedro se encontra com Edison e diz 
que o rapaz precisa voltar a fabricar a droga. Ede-
valdo escuta Mão de Vaca dizendo que continuará a 
investigar o tráfico. O policial avisa a André. Mariinha 
fica aliviada ao saber que Antonio está fora de perigo. 
Carlos apoia Sophia. Mariinha diz que a relação de 
Antonio com Sophia não está fazendo bem a ele. Ela 
encontra a herdeira do grupo Alencar no hospital e 
pede para Sophia não visitar mais seu filho.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila se desespera com o depoimento de Fauze. 

Latifa/Rebeca e Ester exigem que Abner encontre outro 
emprego. A Juíza aceita incluir no processo a prova 
contra Dalila apresentada por Fauze. Letícia se anima 
com o relato de Faruq sobre seu trabalho no hospital 
e pensa em se juntar a ele. Miguel decide empregar 
Abner. A Juíza toma o depoimento de Dalila. Bruno come-
mora seu prêmio com Marie, Martin, Teresa e Norberto. 
Abner estraga uma peça rara da loja e esconde de Miguel. 
Bóris convence Mamede a aceitar sua ajuda. Caetano 
conversa com Aline sobre Mágida. Péricles e Cibele se 
amam. Dalila troca olhares com Youssef.

BOM SUCESSO 
Os bandidos inocentam Paloma no depoimento 

que dão ao delegado. William sente medo de Diogo. 
Jandira pede a Padre Paulo para ajudá-la a encontrar 
Waguinho, que fugiu de casa. Diogo tenta subornar 
os bandidos para incriminar Paloma e Antônio. Diogo 
mostra um vídeo falso para Alberto, com Sinistro con-
fessando que foi Paloma quem deu a ideia do assalto 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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1- PAULO HENRIQUE SALLES COSTA E KARINE DANIELLE DEMEZUK ANZOATEGUI
2- VILMAR JOSÉ DE VARGAS JUNIOR E RENATA DE SOUZA LONGO
3- HERON SIMON VALMINI E HEVELYN EDUARDA ZAMBONI DOS SANTOS
4- MANOEL NASCIMENTO BARBOSA E CLARICE DA COSTA
5- EDER MENDONÇA PAIM E KLECI VARNA DEREM
6- ADRIANO MARTINELI E PATRÍCIA PERDUM
7- RENAN DE OLIVEIRA E FRANCIELI MARCHALEK BASTOS
8- DIOGO ALEXANDRE DE CASTILHO BALDUS E JUSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA
9- JONATAN ANTONIO CEBULISKI E NILVA LOPES DOS PRAZERES
10- HUGO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO E ANDRESSA CAMILA SPECHT
11- GUILHERME FERNANDO BUENO DOS SANTOS E PATRICIA VILATORO DA SILVA
12- EVANDRO DALLA CORTE E MONIKI VALÉRI RAMOS
13- RUY WAGNER ASTRATH E REJANETE BEATRIS SCHONS
14- EVERSON DE OLIVEIRA MOLINA E KATHELIN VANESSA DOS SANTOS
15- JORGE EDUARDO SATO E JULIA SPIAZZI ODIA 

Nanda e Raíssa se enfrentam
Em Malhação, Rita se desespera com a proximi-

dade de Rui. César conta a Milena sobre a armação de 
Karina contra Jaqueline. Guga e Filipe cuidam de Meg. 
Jaqueline afirma a Rita que Nina tem o direito de saber 
quem é seu pai biológico. Daniel e Madureira acolhem 

Milena, que sente vergonha das atitudes de Karina. 
Nanda e Raíssa se enfrentam. Marquinhos confessa 
a Camelo que foi ele quem sabotou os sapatos de 
Raíssa. Madureira desconfia do comportamento de 

Carla, que repreende o noivo por segui-la. Cléber con-
forta Anjinha, que sofre com a ausência de sua mãe. 

Guga conta a Rita que pode ser o pai do bebê de Meg. 
Raíssa desabafa com Lellê sobre Nanda. Marco e Carla 

se beijam. Meg questiona Rita sobre Rui. 
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Você vai alcançar o sucesso em seus projetos com oti-
mismo puro e simples. Você está em boa forma nova-
mente e sente que tem a necessária autoconfiança para 
enfrentar o que precisa ser  enfrentado. Não exagere as 
coisas por ficar enredado em palavras fúteis.

Sua autoconfiança irá encontrar razão para 
crescer. A verdade vai vir tranquilamente 
sobre alguém que você conhece. Você está 
ficando mais forte fisicamente, é hora de fazer 
um esporte ou exercício.

Você vai ter muitas habilidades sociais hoje, 
é hora de lutar e alcançar seus objetivos! Os 
ventos estão mudando. Você precisa de um 
pouco de ar fresco, recarregue suas energias 
na natureza.

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

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

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um 
talento para se insinuar e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se você fizer um esforço con-
sistente para moderar sua impaciência, você 
será um vencedor.

Você terá a oportunidade de provar seus talen-
tos como mediador em um conflito entre pes-
soas que o rodeiam. Você está em boa forma 
e tem muita energia mental. Dê tempo para a 
sua vida privada.

Você está ciente dos erros do passado e 
precisa confiar em alguém. Vá em frente. 
Você terá luz verde e mais confiança 
naqueles que o cercam para pôr suas 
ideias em prática.

Você irá se distrair e não será motivado a 
agir. Seu senso prático está em baixa. Sua 
mente, no entanto, está em boa forma! 
Seria bom ter um hobby que movimen-
tasse seus músculos.

A real necessidade de ação vai fazer você 
tomar algumas decisões instantâneas, mas 
seja objetivo. Você vai se sentir mais forte e, 
acima de tudo, mais inclinado a dedicar-se ao 
que é realmente importante.

Superar sua impaciência e controlar seu entu-
siasmo ardente será o seu desafio de hoje. 
Vá mais devagar. É absolutamente necessário 
para se livrar do estresse que você construiu. 
Dê-se um tempo para relaxar de verdade.

Você vai sentir mais autoconfiança, mais à 
vontade em público e mais livre para falar o 
que pensa. A melhor maneira de recarregar 
hoje será encontrando o relaxamento mental. 
Dedique-se a um passatempo artístico.
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x escuro"
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amare-
lados

O filme que
retrata u-
ma história
de amor

Sucesso
de Raul
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que crê na
existência
de Deus

Professor  
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relação
aos X-Men 
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

03 
24 
02 
03 
26

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS Incêndio de grandes proporções foi registrado às margens da BR-369, que liga Cascavel a 
Corbélia, na tarde de ontem (16). As chamas atingiram áreas de mata e também lavouras 
recém-colhidas. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para fazer o controle 
das chamas que “atravessaram” a rodovia e atingiram uma reserva de eucaliptos e araucárias. 
Não há informações de como o fogo começou. 
A visibilidade na rodovia ficou comprometida em alguns momentos por conta da fumaça.  

 Manoel dos Santos vai hoje a 
júri popular no Fórum de Cascavel 
acusado de tentar matar Robis 
Rodrigues da Silva. O crime acon-
teceu no dia 1º de novembro de 
2014 na Rua Goiabeira, Bairro 
Brazmadeira, em Cascavel. 

De acordo com o que consta 
nos autos do processo, Manoel 
agrediu Robis com socos e chutes 
e atingiu a cabeça da vítima com 
uma barra de concreto. Pelas inves-
tigações, fica claro que a morte só 
não foi consumada porque popula-
res socorreram a vítima. 

A acusação é de tentativa de 
homicídio qualificada, com a qualifi-
cadora de crime cometido mediante 
emprego de meio cruel, já que, 
mesmo depois de bater a barra 

Acusado de tentar matar 
por meio cruel vai a júri 

de concreto na cabeça da vítima, 
o acusado ainda pisou sobre a 
cabeça de Robis, causando-lhe 

sofrimento desnecessário. 
Manoel responde ao processo 

em liberdade.

  Ricardo Feinstler, advogado do 
policial militar Jean Roberto Capis-
trano, que foi absolvido na última 
sexta-feira (13) em júri popular da 
acusação de homicídio de Domin-
gos Galon registrado em 2017, em 
Santa Tereza do Oeste, esclareceu 
argumentos utilizados no júri. 

Ele ressaltou que Jean agiu em 
legítima defesa, segundo as regras 
de abordagem da PM, e chamou 
a atenção para erros contidos no 
inquérito realizada pela PM, a exem-
plo da informação de que Jean teria 
recebido R$ 40 mil para executar 
o idoso. “Essa informação não 
existe em nenhum processo. Ela foi 

divulgada na época pelo comando da 
PM e acabou causando uma como-
ção diante do caso, mas não existe 
nada relacionado a essa informação 
no inquérito. Assim como não existe 
nada que prove que Jean tenha colo-
cado uma arma na mão da vítima 
para simular um confronto. A própria 
família confirmou que o idoso tinha 
arma em casa”, esclarece Ricardo.

Ele ainda afirmou que o PM 
teve o direito de usar a farda negado 
durante o julgamento e que colegas poli-
ciais foram proibidos de assistir ao júri. 

Jean esteve preso durante o pro-
cesso, que durou dois anos, e agora, 
em liberdade, está afastado para 

tratamento médico. Ele deve voltar ao 
trabalho no mês de outubro. 

Os outros dois policiais também 
acusados pelo crime devem ir a júri 
nos próximos meses. 

A Polícia Militar foi procurada, 
mas não retornou sobre as decla-
rações do advogado.  

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code e assista 
na íntegra à 
entrevista do 
advogado 

Defesa de policial absolvido cita erros

AÍLTON SANTOS 
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

Paranhos ainda não 
definiu destino de GM

A sindicância que apurou a denún-
cia de assédio sexual de um guarda 
municipal que integrava a Patrulha 
Maria da Penha contra mulheres 
atendidas pelo serviço, além de cole-
gas de trabalho, permanece sem a 
avaliação do prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos. 

Por meio da assessoria de 
Comunicação, a administração 
informou que o processo continua 
em análise e que o prefeito solici-
tou informações complementares 
para balizar a decisão, que deve 

ser oficializada nos próximos dias.
Uma fonte informou que o guarda 

chegou a enviar para colegas de tra-
balho uma foto na qual uma das 
mulheres atendidas pela Patrulha 
Maria da Penha aparece nua.

SEM REPOSTA
A Comissão de Segurança 

Pública e Trânsito da Câmara ofi-
ciou na Corregedoria da Guarda 
Municipal e também à secretária 
de Políticas Sobre Drogas e Pro-
teção à Comunidade de Cascavel, 

Rose Vascelai, no último dia 5, 
pedido de informações sobre a 
sindicância e uma cópia do docu-
mento, mas até ontem não havia 
sido dada resposta. 

O vereador Fernando Hallberg - 
que integra a comissão - quer respos-
tas sobre a situação. “Recebemos 
informações de que o prefeito não 
teria ficado satisfeito com o resul-
tado [da investigação] e ainda não 
teria dado o veredito sobre o caso, 
por isso queremos saber como anda 
a situação”, argumenta o vereador.

Homicídios no Alto Alegre são conduzidos separadamente
A Delegacia de Homicídios inves-

tiga as duas mortes violentas registra-
das no mesmo local com o intervalo 
de dois dias no Bairro Alto Alegre, 
zona oeste de Cascavel.  

De acordo com a delegada Raísa 
Vargas, não é possível afirmar que os 
dois casos tenham ligação, uma vez 
que as armas usadas nos dois crimes 
são diferentes. 

Diligências são realizadas na tenta-
tiva de identificar os suspeitos, mas a 
investigação trata dos dois crimes de 
maneira isolada. 

OS CRIMES
Gilsemar Ferreira Marun morreu 

na tarde do último domingo (15) 

após ser baleado quando 
chegava ao bar do qual 
era proprietário, na Rua 
Fagundes Varela, esquina 
com a Rua Cuiabá, no 
Alto Alegre. 

De acordo com tes-
temunhas, dois homens 
chegaram ao local e dis-
pararam contra Gilsemar, 
que morreu na hora. 

Já na última sexta-
-feira (13), Gabriel Hen-
rique de Oliveira Bordin, 
22 anos, foi alvejado 
por seis tiros nas proximidades 
do bar de Gilsemar. Ele chegou a 
pedir ajuda no local, foi socorrido e 

GILSEMAR foi atingido por tiros quando chegava ao estabele-
cimento e morreu na hora

A
ÍL

TO
N

 S
A
N

TO
S

levado em estado gravíssimo ao HU 
(Hospital Universitário) de Cascavel, 
onde morreu horas depois.  
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A CBA (Confederação Brasileira 
de Automobilismo) vistoriará qua-
tro pistas de arrancada do Paraná 
nesta terça (17) e quar ta-feira 
(18). Os trabalhos serão executa-
dos pelos presidentes da Comis-
são Nacional de Circuitos, Luís 
Ernesto Morales, e da Comissão 
Nacional de Arrancada, Adalberto 
Monteiro. Os trabalhos serão 

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 59 24 19 2 3 96 40 56
2º C. Mourão 51 25 16 3 6 84 43 41
3º Marechal 49 23 14 7 2 81 34 47
4º Cascavel 48 25 14 6 5 73 46 27
5º Foz Cataratas 45 24 12 9 3 68 36 32
6º Marreco 43 24 13 4 7 68 62 6
7º Umuarama 37 24 11 4 9 67 57 10
8º Dois Vizinhos 36 24 11 3 10 56 56 0
9º Toledo 26 24 7 5 12 52 58 -6
10º Ampére 25 24 7 4 13 52 71 -19
11º Palmas 17 24 4 5 15 58 88 -30
12º Matelândia 16 25 4 4 17 54 101 -47
13º S. J. dos Pinhais 15 24 3 6 15 63 109 -46
14º São Lucas 7 24 1 4 19 40 111 -71

  SÉRIE OURO

25ª RODADA (penúltima)

    SÁBADO
20h30 Marechal x Pato
20h30 Marreco x Dois Vizinhos
20h30 Ampére x Foz Cataratas
20h30 São Lucas x C. Mourão
20h30 Toledo x Cascavel
20h30 S. J. dos Pinhais x Umuarama
20h30 Palmas x Matelândia 

 C. Mourão 3x0 Dois Vizinhos
 Cascavel 4x0 Ampére
 Matelândia 2x1 Toledo
 Palmas 5x3 S. J. dos Pinhais

      ONTEM
 Marreco x Marechal

  HOJE
20h Umuarama x São Lucas

   AMANHÃ
20h30 Foz Cataratas x Pato

23ª RODADA (atrasada)
       HOJE

20h30 Palmas x Dois Vizinhos
20h15 S. J. dos Pinhais x Ampére

17ª RODADA (atrasada)
       QUINTA-FEIRA

19h30  Toledo x Marechal

26ª RODADA (última)

O Cascavel Futsal largou com vitória em 
seu primeiro jogo na recém-criada Liga 
Futsal Paraná. Ontem à noite, em casa, a 
Serpente chegou a abrir 5 a 1 no placar 
diante do Siqueira Campos com gols de 
Claudinho, Carlão, Saraiva (duas vezes) 
e Bichinho, mas nos instantes finais viu o 
adversário reagir e a partida ser fechada em 
5 a 4. Esse resultado dá ao time cascave-
lense a vantagem do empate no jogo de 
volta, que ainda terá a data marcada, assim 
que forem divulgadas as datas das oitavas 
de final da Liga Nacional. Neste sábado, 
o Cascavel jogará em Toledo pela última 
rodada da Série Ouro do Paranaense.

A Equipe Cascavel/Apac/Unimed se 
sagrou campeã paranaense de Hande-
bol em Cadeira de Rodas de 2019, 
na categoria HCR7. Foram duas 
vitórias contra as equipes tradicionais 
da modalidade, das cidades de Toledo 
e Cianorte: Os cascavelenses venceram 
os toledanos, criadores do esporte, 
por 21 a 9, e os cianortenses por 19 
a 7. Destaque individual para o atleta 
Lucas Fernando, que foi o artilheiro da 
competição, com 16 gols.

Vistoria no autódromo
acompanhados pelo presidente 
da Federação Paranaense de 
Automobilismo, Rubens Gatti. Em 
Cascavel, a visita ao Autódromo 
Zilmar Beux será amanhã, para 
verificar se as obras de segurança 
solicitadas para a realização da 
Copa Truck e da Stock Car, no pró-
ximo mês, foram executadas e se 
estão dentro as normas exigidas. 

PARATLETAS DE CASCAVEL

O handebol cascavelense voltou para casa com 100% 
de aproveitamento na 4ª etapa e penúltima etapa da 
Chave Ouro do Campeonato Paranaense da categoria 
adulta, realizado no fim de semana em Toledo. No 
feminino, o FAG/Bearskin venceu Toledo por 40 a 30 
e Campo Mourão por 39 a 23. Com isso, segue com 
100% de aproveitamento na liderança da classifica-
ção, com oito vitórias em oito jogos. No masculino, o 
Lanalli/02 Saúde/Clinivel (foto) venceu Toledo por 40 
a 16 e Saudade do Iguaçu por 36 a 20. Com isso, tem 
agora cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito 
jogos, na quarta colocação da classificação. A 5ª etapa 
será nos dias 26 e 27 de outubro em Dois Vizinhos.

 RAFAEL RIBEIRO/DIVULGAÇÃO

AÍLTON SANTOS
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 CRB 3x1 B. de Pelotas 
 América-MG 2x1 Criciúma
 Ponte Preta 0x1 Vila Nova
 Botafogo-SP 1x0 São Bento
 Oeste 3x0 Operário
 Atlético-GO 1x1 Bragantino
 Londrina 2x1 Coritiba
 Vitória 0x1 Guarani
 Paraná 0x0 Cuiabá
 Figueirense 1x2 Sport

22ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 42 22 12 6 4 33 13 20
2º Atlético-GO 38 22 10 8 4 26 17 9
3º Sport 38 22 9 11 2 30 19 11
4º Coritiba 34 22 9 7 6 29 21 8
5º CRB 33 22 10 3 9 26 24 2
6º Paraná 33 22 8 9 5 18 19 -1
7º Botafogo-SP 32 22 9 5 8 21 22 -1
8º Operário-PR 32 22 9 5 8 19 24 -5
9º Cuiabá 32 22 8 8 6 24 20 4
10º Ponte Preta 31 22 8 7 7 22 19 3
11º América-MG 29 22 7 8 7 21 23 -2
12º Londrina 28 22 8 4 10 26 28 -2
13º B. de Pelotas 28 22 8 4 10 17 23 -6
14º Oeste 26 22 5 11 6 23 22 1
15º Vitória 24 22 6 6 10 20 28 -8
16º Vila Nova 24 22 5 9 8 14 19 -5
17º Criciúma 23 22 5 8 9 15 22 -7
18º Guarani 22 22 6 4 12 16 24 -8
19º Figueirense 22 22 4 10 8 16 21 -5
20º São Bento 20 22 5 5 12 23 31 -8

SÉRIE B

        ONTEM
 Operário x Ponte Preta

         HOJE
19h15 Vila Nova x Botafogo-SP
21h30 São Bento x Vitória

    QUINTA-FEIRA
21h30 Brasil de Pelotas x Figueirense

       SEXTA-FEIRA
19h15 Criciúma x Atlético-GO
21h30 Sport x América-MG

     SÁBADO
11h Guarani x Paraná
16h30 Bragantino x Londrina
19h Coritiba x CRB
19h Cuiabá x Oeste

          
 

23ª RODADA

 Depois de três meses de 
espera, a Liga dos Campeões 
está de volta de forma oficial e a 
primeira rodada da fase de grupos 
começa nesta terça-feira, com gran-
des confrontos entre as maiores 
equipes do Velho Continente. 
Destaque para o duelo do atual 
campeão Liverpool, que às 16h 
(de Brasília) estreia na compe-
tição contra o Napoli, fora de 
casa, pelo Grupo E. O jogo terá 
transmissão exclusiva no Face-
book do Esporte Interativo.

             SÉRIE B
19h15 Vila Nova x Botafogo-SP
21h30 São Bento x Vitória

           LIGA DOS CAMPEÕES
13h55 Internazionale x Slavia Prague
13h55 Lyon x Zenit
16h Ajax x Lille
16h	 Benfica	 x	 RB	Leipzig
16h B. Dortmund x Barcelona
16h Chelsea x Valencia
16h FC Salzburg x Racing Genk
16h Napoli x Liverpool 

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B

 Operário ?x? Ponte Preta

FUTSAL SÉRIE OURO
 Marreco ?x? Marechal

LIGA FUTSAL PARANÁ
 Cascavel ?x? Siqueira Campos

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 42 19 13 3 3 42 18 24
2º Palmeiras 39 19 11 6 2 30 14 16
3º Santos 37 19 11 4 4 30 19 11
4º Internacional 33 19 10 3 6 25 17 8
5º Corinthians 32 19 8 8 3 21 12 9
6º São Paulo 32 19 8 8 3 21 13 8
7º Bahia 31 19 8 7 4 22 16 6
8º Grêmio 28 19 7 7 5 27 22 5
9º Atlético-MG 27 19 8 3 8 24 23 1
10º Botafogo 27 19 8 3 8 18 19 -1
11º Athletico-PR 26 19 8 2 9 25 19 6
12º Vasco 23 19 6 5 8 18 26 -8
13º Ceará 22 19 6 4 9 21 20 1
14º Fortaleza 22 19 6 4 9 22 26 -4
15º Goiás 21 19 6 3 10 17 32 -15
16º Fluminense 18 19 5 3 11 21 29 -8
17º Cruzeiro 18 19 4 6 9 16 28 -12
18º CSA 16 19 3 7 9 8 25 -17
19º Chapecoense 14 19 3 5 11 17 32 -15
20º Avaí 13 19 2 7 10 10 25 -15

 Flamengo 1x0 Santos
 Palmeiras 1x0 Cruzeiro
 Chapecoense 1x2 Vasco
 Ceará 0x0 Botafogo
 Atlético-MG 1x3 Internacional
 Athletico-PR 0x1 Avaí
 Grêmio 3x0 Goiás
 Fluminense 1x0 Corinthians
 Bahia 1x1 Fortaleza
 São Paulo 1x1 CSA

19ª RODADA

SÉRIE A

20ª RODADA
SÁBADO

11h Botafogo x São Paulo
17h Cruzeiro x Flamengo
19h Corinthians x Bahia
21h Santos x Grêmio

DOMINGO
11h Internacional x Chapecoense
16h Fortaleza x Palmeiras
16h Vasco x Athletico-PR
16h CSA x Ceará
19h Goiás x Fluminense

   SEGUNDA-FEIRA
20h Avaí x Atlético-MG

Champions de volta

Amanhã
Amanhã serão outros oito jogos 
pela rodada de abertura da fase 
de grupos da Champions, sendo 
dois às 13h55: Galatasaray 
x Club Brugge e Olympiacos 
x Tottenham. Os demais con-
frontos serão às 16h: PSG x 
Real Madrid, Bayer Leverkusen 
x Lokomotiv Moscou, Atlético 
de Madri x Juventus, Bayern de 
Munique x Estrela Vermelha, 
Shakhtar Donetsk x Manchester 
City e Dínamo Zagreb x Atalanta.

No mesmo horário, mas pelo 
Grupo F, o poderoso Barcelona, 
que ainda não sabe se terá Lionel 
Messi em campo, estreia contra 
o também poderoso Borussia 
Dor tmund, na Alemanha, em 
um dos jogos mais esperados 
desta primeira fase. O jogo terá 
transmissão da TNT.

Semifinalista da última edição 
da Champions, o Ajax quer repetir 
a dose, e começa sua caminhada 

na fase de grupos em casa contra 
o Lille, vice-campeão francês. O 
jogo terá transmissão do Space, 
a partir de 16h.

Os outros duelos desta terça 
são Inter de Milão x Slavia Praga 
e Lyon x Zenit, ambos às 13h55; 
e Chelsea x Valencia, FC Red Bull 
Salzburg x Racing Genk e Benfica 
x Red Bull Leipzig, às 16h. 
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