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Com dólar algo, camelôs
perdem espaço para
lojas de departamento
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Fique atento: no dia 8,
o Domingão-Fechadão
vai ser no Santa Cruz
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Brasileirão chega ao fim
neste fim de semana
sem muitas surpresas

50 anos da PM
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O 6º Batalhão da Polícia Militar em Cascavel completou 50 anos e,
para comemorar a data, entregou 100 Medalhas Comemorativas a
personalidades e policiais militares, ontem. Um dos homenageados
foi o prefeito Leonaldo Paranhos (destaque). A medalha tem em um
de seus lados a logomarca do 6º BPM e do outro o símbolo da PM/
PR em três dimensões. A cerimônia contou ainda com a entrega do
monumento Sentinela do Oeste, instalada na entrada do Batalhão e
que representa o policial militar em defesa da sociedade.
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Crescem número de acidentes
e mortes nas ruas de Cascavel

Apesar das constantes ações de conscientização e da fiscalização, o número de acidentes continua crescendo em Cascavel. Nos dez primeiros meses do ano, houve registro de
3.317 colisões, das quais 1.271 tiveram feridos, alta de 8,3% e 18%, respectivamente, na
comparação com o mesmo período de 2018. Neste ano, 21 pessoas perderam a vida nas
l Pág.
12 7
ruas da cidade, uma a mais que ano passado.
l Pág.
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Trabalho voluntário

uma sociedade que tenha mais amor pelo outro.
A idade ideal para incentivar o trabalho voluntário
depende de cada família. Por exemplo, aos 2 ou 3 anos
de idade, caso os pais já façam algum tipo de atividade, a
Maringácriança já pode ser levada junto, porque é muito importante
a visualização através do exemplo.
max 30
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também pode oportunizar momentos assim.
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ascavel são: procurar ajudar pessoas, inclusive em tarefas diárias
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amiguinho. Tudo que possa colaborar e que ela tenha um
papel importante auxiliando o próximo.
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Procuradores ganharão
20% de aumento salarial
Considerado último
passo para completar a
reforma administrativa,
o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) encaminhou
à Câmara de Vereadores
proposta de alteração na
organização da Procuradoria-Geral do Município,
ação que deverá mexer
com os cofres municipais.
Hoje os salários vão de
R$ 6,5 mil a R$ 12 mil dos
advogados da prefeitura.
Se aprovada a proposta,
a administração terá que
desembolsar ano que vem
R$ 6,1 milhões e R$ 6,7
milhões em 2021.
O salário inicial da categoria subirá 20%, sendo
o mínimo para os novos
aprovados em concurso de
R$ 8,2 mil. Por ano, com
a nova tabela, o custo de
folha terá acréscimo de
R$ 1,8 milhão em 2020
e R$ 2 milhões em 2021.
Também está prevista
em lei a abertura de vagas
para novos advogados
concursados - que serão
denominados procuradores - para carga de 40
horas semanais. Já para
comissionados ou cargos
políticos, a definição é
essa: um procurador-geral
R$ 15,8 mil; um subprocurador R$ 9 mil, procurador-chefe R$ 8,8 mil (três
vagas) e gerente R$ 6,4
mil (cinco vagas).
A remuneração de efetivos passa a ter promoção
vertical: de R$ 8.287 até
R$ 14.173,58 conforme
o tempo de serviço, instituindo assim o Plano de
Carreira. Também haverá
promoção horizontal por

merecimento mediante
avaliação de competências, habilidades e desempenho das funções.
Procuradores nomeados em distritos terão
adicional de 25% sobre
o vencimento. No nível
máximo, conforme tabela
prevista em lei, um procurador poderá receber até
R$ 43,3 mil.
Passam a ser criadas
também procuradorias
subordinadas à Procuradoria-Geral: Procuradoria
de Licitações e Contratos,
Procuradoria Consultiva e
Judicial, Procuradoria de
Defesa do Consumidor.
Em defesa da alteração, na mensagem encaminhada à Câmara, o
prefeito argumenta que
a medida visa ao fortalecimento da estrutura jurídica, alinhando a reforma
administrativa iniciada
em 2017, estabelecendo
um regramento para
melhor organização da
Procuradoria-Geral.
O prefeito argumenta
que, “diante das especificidades e das peculiaridades da carreira jurídica,
para a própria melhoria
das relações institucionais
e da prestação do serviço
público, uma individualização de tratamento, com
exigências, prerrogativas,
sistema de avaliação e
remuneração diferenciado
dos demais ser vidores
públicos, face às responsabilidades que recaem
ao profissional por ocasião
da execução de atividades
típicas do cargo”.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
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Piso aos professores

O prefeito Leonaldo Paranhos encaminhou proposta de 3,25%
a título de correção das tabelas do piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério da educação básica
de Cascavel. A aplicação será de 0,65% em janeiro, 0,65% em
fevereiro, 0,65% em março, 0,65% em abril e 0,61% em maio. Dos
R$ 137 milhões, o gasto passará em 2020 para R$ 154,2 milhões e
para R$ 166,6 milhões em 2020. A medida corrige a diferença que
deixou de ser paga pela gestão passada.
meses para definir questões
particulares. As decisões já
Outra categoria que está
tomadas não podem sofrer
com reajustes requeridos
alterações.
pelo Executivo é a guarda
patrimonial. O custo da folha
passa de R$ 7,3 milhões
A Comissão de Segurança
neste ano para R$ 10,5
Pública e Trânsito, composta
milhões em 2020 e chega
pelos vereadores Fernando
a R$ 11 milhões em 2021.
Hallberg (PDT), Pedro
A última reestruturação
Sampaio (PSDB) e Policial
salarial ocorreu em 2012.
Madril (PMB), apresentam
Além disso, os guardas
na quinta-feira (12), às 9h30,
passam a ser denominados
um pacote de sugestões
guardas civis patrimoniais,
para o próximo contrato
mudança justificada pela
de concessão do transporte
“modernização do serviço
público de Cascavel. Dentre os
público”. Atualmente, para
assuntos, serão apresentadas
exercer o cargo, o mínimo de
novas configurações de
escolaridade exigido é a 6ª
veículos e linhas.
série, o que é incompatível
com a função, conforme
argumenta a administração
municipal, por isso, os novos
concursados deverão ter ao
menos o Ensino Médio e
Os senadores paranaenses
passar por cursos.
Oriovisto Guimarães
(Podemos), Flávio Arns (Rede)
e Alvaro Dias (Podemos)
receberam um abaixo-assinado
dos moradores de Cascavel a
Os vereadores prometem
favor da prisão em segunda
realizar uma audiência
instância. O documento com
pública para debater as
mais de 6 mil assinaturas
mudanças a serem aplicadas
reforça a aplicação da medida
na previdência dos servidores
revista pelo Supremo Tribunal
municipais de Cascavel.
Federal. O projeto já aprovado
Embora o pacote de medidas
pela Comissão de Constituição
venha praticamente fechado
e Justiça entrou na pauta da
por definição da União e do
próxima semana.
Estado, o Município terá seis

Guardas civis

Transporte público

Senadores ouvem
Cascavel

Previdência

Falta ambulância

O vereador Roberto Parra (MDB) requer do secretário de Saúde,
Thiago Stefanello, informação sobre os pacientes clicados e que
conseguem vaga para cidades vizinhas: quantos atendimentos
são realizados em hospitais da região, como os pacientes
são transportados e qual a média mensal de pacientes que
perdem a vaga devido à falta de transporte adequado para a
transferência. O problema estaria na falta de ambulâncias para
levar esses pacientes.
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Lojas pequenas perdem
para lojas de departamento
Em outros anos, esta época
já era de intenso movimento nos
shoppings de importados, conhecidos como camelôs, em Cascavel.
Agora, os comerciantes não escondem a preocupação. O dólar nas
alturas tirou a vantagem de trazer
produtos do Paraguai e eles não
conseguem mais fazer frente às
lojas de departamento. “Aqui eu
vendo um boneco do Homem-Aranha por R$ 100 e consigo parcelar
em até duas vezes, mas em uma
loja grande o cliente encontra o
boneco por R$ 50 e parcela em até
dez vezes... não tem como competir”, lamenta uma vendedora que
pediu para não ser identificada.
Ela trabalha na Associação dos
Vendedores do Centro Comercial
Cristo Redentor, na região do
Ciro Nardi, em Cascavel, onde o
clima é de baixa expectativa para
as vendas. “O pessoal vem, olha,
passeia, pergunta o preço, mas
não compra”, confirma a comerciante Ivone Vanso.
Ivone vende brinquedos que traz
do Paraguai, mas explica que o
dólar do outro lado da fronteira é
ainda mais caro e precisa repassar o preço para os consumidores finais. “O dólar aqui no Brasil está R$ 4,20, mas a gente
chega lá e está R$ 4,31... não
tem como eu deixar o produto
mais barato, porque ainda gasto
com gasolina, pedágio...”
Os vendedores do Shopping
São Paulo, per to da Rodoviária,
lembram ainda da concorrência na
internet, principalmente com eletrônicos. “Têm alguns clientes que
preferem comprar online, porque
há uma variação grande de preços,
principalmente nos celulares, e a

A EXPECTATIVA dos comerciantes é de que as
vendas não melhorem no Natal
possibilidade de parcelamento é
maior”, observa um vendedor que
pediu para não ser identificado. Na
loja onde ele trabalha, é possível
parcelar em até seis vezes, mas
alguns sites permitem parcelamento em até 24 vezes.

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fábio Donegá

Eletrônicos

Os eletrônicos atraem os olhares
dos consumidores, mas é difícil
chegar à compra. “Aqui, na loja, nós
também fazemos assistência técnica
e é isso que nos salvou neste ano,
porque as vendas estão muito fracas”,
conta a comerciante Neia Ribeiro,
que trabalha no ramo há dez anos.
Segundo ela, de 2015 a 2019 as vendas caíram 30%. “A gente não pode
desanimar, mas não temos certeza se
as vendas melhorarão no Natal”.

Consultas ao SPC caem,
mas crescem negativados

As consultas ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) diminuíram 1% em novembro na comparação com
o ano passado (de 44.648 para 44.211), enquanto o número de negativados
aumentou 15,6%. Mês passado, o serviço incluiu 5.554 pessoas na lista de nome
sujo, contra 4.803 registrados no mesmo período do ano passado.
De acordo com o diretor do SPC, Carlos Alves, essa alta pode ocorrer por diversos
fatores, como as compras no Dia das Mães e no Dia dos Pais, mas a liberação do
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e a chegada do 13º salário são dois
importantes sinalizadores: “As empresas podem ter inserido os devedores [no SPC]
para aproveitar a liberação do FGTS ou o 13º para que venham acertar essas pendências”. Apesar de menor, o número de pessoas que recuperaram o crédito também
cresceu: 3.691 neste ano contra 3.530 em novembro de 2018, alta de 5%.
Para Alves, a liberação do FGTS pode ter tido influência nesses números: “As pessoas querem quitar o que está aberto”.
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O PARANÁ CRESCE
O DOBRO DO BRASIL
O Governo cortou mordomias, intensificou o combate
à corrupção e trabalhou duro para trazer investimentos.

MAIOR CRESCIMENTO
INDUSTRIAL
DO BRASIL:
6,7% EM 9 MESES

66 MIL NOVOS
EMPREGOS
EM 2019

PIB DO PARANÁ
CRESCEU 1,05%
NO 2º TRIMESTRE

VOE PARANÁ:
70 NOVOS VOOS
NO ESTADO
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Chuva começa a alterar cenário
“Hoje foi dia de acordar mais
cedo para dobrar os joelhos”. A gratidão é da produtora de hortaliças
Olezia Stachlsqui pela chuva que
chegou a Cascavel no começo da
noite de quarta-feira e seguiu até
a manhã de ontem.
Na propriedade dela existem
mais de 30 mil pés de hor taliças, mantido com um sistema de
irrigação que coleta água de um
açude. Olezia conta que o açude de
3 metros de profundidade estava
pela metade até poucos dias. “Nós
já sentimentos muita diferença... o
nível do açude subiu um metro esta
semana”, comemora.
A empresária Jussara Cossetin
Pitarello trabalha com cabeçotes e
instalou na empresa um reservatório com capacidade para 9 mil litros
de água. Nos últimos 15 dias, ele
secou e, ontem, amanheceu cheio.
“Quando a cisterna está completamente cheia, nós conseguimos
usar a água por até 30 dias, mas
para que ela se mantenha cheia
é preciso que chova com regularidade”, explica.
A empresária Rosa Steinbach tem
um poço artesiano de 160 metros
de profundidade, que puxa a água

NÍVEL de água do açude subiu 1,5 metro
diretamente das rochas: “Como
quarta-feira choveu a noite toda, a
água penetrou na terra, então já sentimos diferença no abastecimento.
Mas é preciso que chova mais para
que tudo volte ao normal”.

E o Lago?

Já o Lago Municipal de Cascavel não
teve mudanças no cenário. Para que
a Sanepar libere a vazão de água no
local, é preciso que os mananciais
que abastecem a cidade estejam
completamente recuperados.

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fabio Donegá

Domingão-Fechadão será na
Praça CEU, no Santa Cruz
Em função do aumento do movimento na região central, a Prefeitura
de Cascavel montou um cronograma
de descentralização do Domingão-Fechadão-Calçadão durante o mês de
dezembro. E, neste domingo (8), todas
as atividades vão se instalar no ginásio da Praça CEU das Artes, no Bairro
Santa Cruz, das 14h até as 18h.
Haverá brinquedos infláveis gigantes,
cama elástica, minibasquete, minivôlei,
xadrez gigante, tênis de mesa, pintura
de rosto e outras atrações que são oferecidas pelo Município gratuitamente.

Sanepar reduz
rodízio

Por conta das chuvas e da temperatura mais amena, a Sanepar
reduziu os dias de rodízio. A nova
tabela prevê rodízio de quarta-feira a
sábado, mas, se houver necessidade,
poderá fazer paradas emergenciais.
O horário para os dias de fechamento
permanece das 12h30 às 22h com
previsão de
retorno no fornecimento de
água durante
a madrugada.
Confira a tabela
dos bairros
pelo QR code.

Natal
para Todos

SECOM

Neste domingo, na Casinha, o Papai
Noel atenderá das 14h às 23h. A partir
das 20h a programação cultural contará com as seguintes apresentações:
20h - Josinho Violeiro
20h15 - Grupo Paradesporto
Dança Secesp
20h30 - Dejan Danças

No dia 15 será a vez da comunidade do
Bairro Floresta receber a estrutura e, no
dia 22, o “Domingão” vai para o Centro
Esportivo Ciro Nardi.

Jardim Clarito - De forma descentralizada,
neste domingo haverá apresentação
especial na Paróquia Santa Terezinha
do Menino Jesus - Concerto Natalino da
Orquestra e Coral Municipal às 20h.

POLÍCIA
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Acidentes e mortes
crescem em Cascavel

Cascavel registrou aumento no
número de acidentes e mortes registradas
de janeiro a outubro deste ano se comparados ao mesmo período de 2018. O
total de acidentes cresceu 8,36%, indo de
3.061 ano passado para 3.317 este ano.
Já o número de acidentes em que houve
feridos subiu mais de 18%, passando
de 1.076 para 1.271. Com mais acidentes e mais violentos, também cresceu o
número de óbitos: de 20 para 21.
Os aumentos são explicados por
diversos fatores, mas os que mais se
destacam ainda são a falta de atenção e
o excesso de velocidade. “Tivemos um
aumento na frota e da população que
reflete nesses números. Mas tivemos
também mudanças em diversas vias,
além do asfalto refeito, que faz com que
os motoristas abusem da velocidade.
Tivemos mudanças de sinalização e,
claro, a mudança com os ônibus transitando nas faixas exclusivas nas principais
avenidas. Mesmo isso já acontecendo há

l Mortes de ciclistas

Um fato que chama a atenção das autoridades
é o número de ciclistas que morreram no trânsito em Cascavel. “Foram três este ano e todos
na região norte da cidade, uma situação anormal, que nunca havia sido registrada. Um deles
morreu após uma colisão na Rua Altemar
Dutra, em um local com pouca iluminação,
outro após a revitalização na Rua Ipanema, e
ainda o mais recente, um senhor que ‘rampou’
uma lombada no Bairro Periollo e morreu após
bater a cabeça na queda. Estamos planejando
ações de conscientização para esse público
também, para evitar que situações como essas
se repitam”, garante Luciane.

l Celular

O uso do celular por pedestres e por motoristas é motivo de preocupação e alerta. “O
uso dos aparelhos tira a atenção e faz com
que os acidentes aconteçam. É preciso que
todos estejam atentos e se conscientizem
sobre o risco que uma olhada rápida no
aparelho pode trazer tanto para si próprio
quanto para quem está próximo no trânsito”, alerta a coordenadora.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04
29
02
03
34

meses e com sinalização, muitos acidentes são registrados nesses locais”, explica
a coordenadora de Educação de Trânsito
da Cettrans, Luciane de Moura.
Ela ressalta que o número de mortes
- que chega a 23 em novembro - é resultado do abuso de velocidade e também
do uso de bebida alcoólica. “São dois problemas muito sérios. As pessoas precisam
se conscientizar... fazemos diversas campanhas, sinalizamos as vias e mesmo assim
não há respeito. Para se ter uma ideia, o
cruzamento que mais registrou acidentes
é o da Avenida Brasil com a Rua Erechim:
foram 30 colisões em um local onde há
semáforos e placas. O segundo, com 15
acidentes, é o cruzamento da Avenida
Tancredo Neves com a Avenida Assunção,
também com semáforo”, ressalta Luciane.
Ações para conscientização dos perigos
de dirigir e fazer uso de bebidas alcoólicas
serão intensificadas nos próximos dias por
conta das festas de fim de ano.
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A PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel)
conta agora com 121 câmeras de segurança, que
monitoram 100% da unidade 24 horas por dia.
A aquisição foi feita com recursos da Secretaria da
Segurança Pública e da Justiça Federal, repassados
ao Depen (Departamento Penitenciário do Paraná).
O monitoramento deve melhorar a segurança da
unidade diminuindo o risco de fugas, motins e até
mesmo rebelião. As câmeras vigiam as 30 galerias, os
12 pátios de sol e os seis espaços de visitas, além
de corredores e áreas externas e internas da PEC.

Greve suspensa

O Sindarspen suspendeu ontem a
greve dos agentes penitenciários prevista paraCIVIL
começar nesta sexta-feira
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(6) em todos os presídios do Paraná.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
Apresentaram
neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo
1525, Incisos, I,II,III,
e V do Código Civil Brasileiro.
HABILITAÇÃO
DEIVCASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- LUIZ ALEXANDRE KADES FERRARESE E NOELI DE FRANÇA
2- VICTOR DE SOUZA E LUANA MONTEIRO
3- JOSÉ MARX E CLACI MARIA MALLMANN MARX
4- DEIVIDI EMERICH E HELENA PFEFFER
5- FABRICIO JESUS DA SILVA E NATHALIA DE GRANDIS DE ASSIS
6- YURI ROSA CASTILHO FERREIRA E VANESSA FROZZA
7- PEDRO VINICIUS VAZ E KELLIN CAROLINE SCHONE
8- VALDEIR CARVALHO DE BARROS E CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA
9- MAICON ANDRÉ DE CARVALHO E DEBORA CRISTINA VALVASSORI JACINTO
10- LAURICI BATISTA DA PAIXÃO E GENÍ IRACEMA BORGES PEREIRA
11- GEOVANE MELNECHEM DE MATTOS E LORRANE SLOBODZAN
12- ADEILDO DE OLIVEIRA ROSA E DÉBORA STAPPAZZOLI
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O que resta na Série A?

Com os quatro últimos jogos da 37ª
rodada realizados ontem à noite, restam
apenas 10 partidas para o fim da Série A do
Campeonato Brasileiro 2019, e consequentemente da temporada do futebol nacional.
Todos os confrontos finais terão o pontapé
inicial às 16h deste domingo (8).
Os jogos de encerramento da penúltima rodada ditaram as metas finais para
as equipes – ver resultados nesta página.
O certo é que ontem Internacional e
Goiás lutavam por uma vaga na pré-Libertadores de 2020, que terá se confirmado
em favor do time gaúcho caso os goianos
tenham sido derrotados pelo Palmeiras.

Quem não classificar, entre Inter e
Goiás, vai para a Sul-Americana, que
ainda terá a briga entre Fluminense e
Botafogo pela sexta vaga brasileira. Na
zona da degola, Cruzeiro e Ceará sonham
com a permanência na Série A em uma
disputa bem acirrada, independentemente do resultado de ontem.
A diferença é que se o Cruzeiro venceu o Grêmio, contará com suas próprias
forças neste domingo contra o Palmeiras.
Caso contrário, terá de torcer por um tropeço do Ceará frente ao Botafogo, além
de vencer o Verdão – Avaí, Chapecoense
e CSA já estão rebaixados.

Libertadores

Como o Flamengo foi campeão da Libertadores e o Athletico Paranaense da Copa
do Brasil e os dois times estão bem no Brasileirão, o G6 virou G8. As vitórias do São
Paulo sobre o Internacional e do Corinthians sobre o Ceará, na quarta-feira (4), garantiram aos dois clubes paulistas na competição continental. O Tricolor está garantido
na fase de grupos, enquanto o Alvinegro terá de disputar a fase preliminar.
UEFA

O Liverpool foi protagonista de um dos
principais jogos de futebol da semana, no
clássico em que goleou o Everton por 5 a
2, quarta-feira (4), pela 15ª rodada do
Campeonato Inglês. Em entrevista pós-jogo, o técnico dos Reds, Jürgen Klopp,
admitiu que conhece pouco do Flamengo,
possível adversário na disputa pelo título
do Mundial de Clubes, que será realizado
de 11 a 22 de dezembro em Doha, no
Catar: “Eu sei que eles ganharam a Copa
Libertadores, conheço alguns jogadores,
mas é o mesmo conhecimento que tenho
de um time que jogamos na Champions
League pela primeira vez, uns 3, 4 dias
antes”, reconheceu o treinador alemão.

Sul-Americana

O time que não for para Libertadores, entre Internacional e
Goiás, disputará com Atlético-MG, Bahia e Vasco a Sul-Americana do ano que vem. O sexto
time do Brasil vai ser conhecido
somente na 38ª rodada. Fluminense e Botafogo lutam pela
competição continental.

SÉRIE A
Pos. Time

PG J

V

E D GP GC SG

1ºFlamengo
2ºSantos
3ºPalmeiras
4ºGrêmio
5ºAthletico-PR
6ºSão Paulo
7ºCorinthians
8ºInternacional
9ºFortaleza
10º Goiás
11º Bahia
12º Atlético-MG
13º Vasco
14º Fluminense
15º Botafogo
16º Ceará
17º Cruzeiro
18º CSA
19º Chapecoense
20º Avaí

90
71
71
65
63
60
56
54
50
49
49
48
48
43
42
38
36
32
31
19

28
21
20
19
18
16
14
15
14
14
12
13
12
11
13
10
7
8
7
3

6
8
11
8
9
12
14
9
8
7
13
9
12
10
3
8
15
8
10
10

Shaqiri, Jones e Elliott; e os atacantes: Firmino, Mané, Salah, Brewster e Origi.
Já a do Flamengo conta com goleiros
Diego Alves, César e Gabriel Batista; os
laterais Rafinha, Rodinei, Filipe Luís e
Renê; os zagueiros Rodrigo Caio, Pablo
Marí, Rhodolfo e Thuler; os volantes
Willian Arão, Gerson e Piris da Motta; os
meias Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego
e Reinier; e os atacantes Gabriel, Bruno
Henrique, Vitinho, Lincoln e Berrío.
O Fla estreará no dia 17 contra quem
vencer de Al-Hilal x Espérance e o Liverpool estreará no dia 18 contra Monterrey
ou Al Sadd ou Hienghène.

3
8
6
10
10
9
9
13
15
16
12
15
13
16
21
19
15
21
20
24

86
56
59
62
51
37
41
42
48
43
43
44
38
36
30
35
27
23
30
18

33
33
32
36
32
29
32
38
48
62
41
47
44
45
44
40
44
56
51
62

37ª RODADA
QUARTA-FEIRA (4)
Athletico-PR 1x0 Santos
Atlético-MG 2x0 Botafogo
Ceará 0x1 Corinthians
Chapecoense 3x0 CSA
São Paulo 2x1 Internacional
Fluminense 0x0 Fortaleza
ONTEM
Grêmio 2x0 Cruzeiro
Palmeiras 5x1 Goiás
Bahia 1x1 Vasco
Flamengo 6x1 Avaí

Listas enviadas ao Mundial
Representantes do futebol mais forte
do Mundial de Clubes, Flamengo e Liverpool já enviaram à Fifa suas listas para
a competição que será realizada a partir
da próxima semana em Doha, no Catar.
Ambos vão com força máxima. Os Reds
enviaram sua lista ontem (5), quatro dias
depois do Fla, sem o volante Fabinho e
zagueiro Matip, lesionados.
A lista do Liverpool conta com os goleiros Alisson, Adrán e Lonergan; os defensores Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren,
Joe Gomez, Robertson e Williams; os
meio-campistas Wijnaldum, Milner, Keita,
Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana,

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

38ª RODADA (última)
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h

DOMINGO (8)
Internacional x Atlético-MG
Cruzeiro x Palmeiras
Fortaleza x Bahia
Corinthians x Fluminense
Santos x Flamengo
Vasco x Chapecoense
Botafogo x Ceará
Avaí x Athletico-PR
Goiás x Grêmio
CSA x São Paulo

53
23
27
26
19
8
9
4
0
-19
2
-3
-6
-9
-14
-5
-17
-33
-21
-44

