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Projeto conta a história
das quase nove décadas
da existência de Cascavel 
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 A Guarda Municipal de Cascavel continua fazendo o trabalho de mapeamento da 
cidade, mas já há uma definição: a estrutura terá uma base fixa no Bairro Floresta, no 

módulo que era usado pela Polícia Militar. 

 Cada vez pior
O cenário do Lago Municipal de Cascavel está 
cada vez mais desolador. A boa notícia é que 
há previsão de voltar a chover a partir desta 

quarta-feira. A Sanepar mantém o rodízio 
de abastecimento, avaliando diariamente a 
possibilidade de não haver o corte de água, 
conforme a redução do consumo percebida.

l Pág. 7

FÁBIO DONEGÁ

Guarda Municipal terá
base fixa na zona norte

l Pág. 12
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Dados alarmantes e contaminação: os 
riscos da destinação incorreta de resíduos
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Francisco Oliveira é engenheiro civil e mestre em Mecânica dos 
Solos, Fundações, Geotecnia e fundador da FRAL Consultoria

‘‘

‘‘

Nublado  
Nublado com 
poucas nuvens  

Nublado com 
chuva isoladas

Nublado com 
poucas nuvens  

A geração de resíduos é um dos maiores problemas enfrentados 
no nosso país, principalmente nos grandes centros urbanos. A falta 
de locais apropriados para sua disposição e técnicas que apresentam 
valores cada vez mais elevados para seu tratamento são cada vez 
mais difíceis de serem implementadas. No Brasil, 41,6% das 78,3 
milhões de toneladas de resíduos gerados anualmente têm destinação 
inadequada, segundo levantamento da Abrelpe (Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais).

Tal situação se torna alarmante, representando um risco à saúde 
pública e ao meio ambiente. Elementos como Cádmio (Cd), Chumbo 
(Pb), Cobre (Cu), Arsênio (As), entre outros metais tóxicos, são gran-
des fontes de contaminação do solo por meio do descarte incorreto 
de lâmpadas, pilhas, baterias, restos de tintas, cimento, componentes 
eletrônicos, óleos lubrificantes, entre outros. Esses tipos de materiais 
deveriam ser, sem exceções, tratados com muita cautela durante os 
processos de coleta seletiva.

Mas, infelizmente, os dados são outros: conforme estudo 
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, realizado em 2017 pela 
Albrepe, 59% dos resíduos descartados foram em aterros sanitários, 
22% em aterros controlados e 18% em lixões. Dos 214.868 resíduos 
descartados por dia, somente 196.050 foram coletados, resultando 
em 7 milhões, por ano, de toneladas coletadas inadequadamente.

Com tantos resultados alarmantes, o País presencia uma situação 
de colapso. Afinal, estamos falando da contaminação do solo e, direta 
ou indiretamente, resulta na poluição da água e do ar que resultam 
no desequilíbrio ecológico, graves problemas de saúde pública, libe-
ração de gases poluentes, contaminação de alimentos, entre outras 
consequências negativas.

Mesmo com nove anos de vigência da lei que regulamenta a ges-
tão de resíduos sólidos no País, que estabeleceu um cronograma para 
o fim dos lixões, que deveriam ser encerrados até 2014, devemos 
assumir nossas responsabilidades como cidadãos, já que a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos ainda não cobra, na prática, a respon-
sabilidade de gestores públicos e empresas que estão obrigadas a 
fazer logística reversa.  

Presidente Jair 
Bolsonaro, diz a 
garimpeiros, que 
o discurso estran-
geiro favorável à 
floresta amazônica não 
está preocupado com a 

preservação ambiental ou 
com a proteção dos índios.   

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 “O interesse na Amazônia 
não é no índio nem na 

p*rra da árvore, é no miné-
rio. O Raoni fala pela aldeia 

dele, fala como cidadão, [mas] não 
fala por todos os índios, não. É 

outro que vive tomando champa-
nhe em outros países por aí”.
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Adesão ao Podemos
Diante da cláusula de barreira, que levou ao fim de partidos 

sem representação no Congresso Nacional, o vereador Olavo 
Santos anunciou ontem que, devido à fusão do PHS com o 
Podemos, será colega de sigla do vereador Jaime Vasatta, 
presidente do Podemos de Cascavel. Em breve o Podemos 

também terá nova sigla e definição. 

Privilégios
Tal debate abriu um leque de opiniões e teve até quem 

defendesse produtividade em vez do registro: tal situação 
geraria total descontrole de quem cumpre ou não o expediente. 
Sebastião Madril (PMB) foi incisivo em dizer que a regra para 
um deve ser a de todos. Em relação aos registros, a situação 

é esta na Câmara: 11 servidores concursados com função 
gratificada que batem ponto; 13 servidores concursados 
em cargo de confiança que batem ponto; dois servidores 

concursados ocupando função gratificada (diretoria da escola 
do Legislativo e chefe da seção de compras) que batem 

ponto; seis gerentes comissionados que não batem ponto; 
três assessores jurídicos que não batem ponto; três diretores 

que não batem ponto; um procurador que não bate ponto.

Constrangimento
O mal-estar foi geral com 
uma declaração de Olavo 
logo após anunciar que fará 
parte do Podemos. Josué 
de Souza, que está no PTC - 
também extinto -, anunciou 
que pretende migrar para 
o Podemos, assim como 
Roberto Parra - insatisfeito 
com o MDB. Josué declarou 
que recebeu convites do 
comando estadual e que 
pretende fazer da sigla 
“uma das bancadas mais 
fortes dessa Casa”, visto 
que, em vez de um, teria 
quatro parlamentares. Com 
a palavra, Olavo - que mal 
chegou e já quer sentar na 
janelinha - praticamente 
fechou as portas aos 
parlamentares: “Para ocupar 
qualquer espaço vai ter que 
conversar comigo e com o 
Jaime - não é lá em cima”.

Panos quentes
Souza rebateu: “Alvaro Dias 
e Flávio Arns ainda têm o 
mando do partido: o convite 
veio deles”. Não satisfeito, 
Olavo disse que é preciso 

aguardar as “cenas futuras”, 
pois mudanças no Estado 
também ocorrerão. Para 
apaziguar a situação, Vasatta 
usou o microfone: “Dou 
boas-vindas a Josué e a Parra 
e a todos que quiserem trocar 
de partido”. Alécio Espínola, 
presidente da Casa, aproveitou 
para abrir as portas do PSC.

Liberada do cartão
A proposta de alteração 
das atribuições no cargo 
de coordenador da Escola 
do Legislativo e também 
dispensa do registro do 
cartão-ponto por pouco 
não bateu na trave, 
contrariando o desejo da 
própria presidência da Casa. 
Houve empate na votação 
da emenda de Paulo Porto 
(PCdoB) que exigia o registro 
- como vem ocorrendo - e 
coube a Alécio decidir. “Em 
nome do fortalecimento da 
Escola do Legislativo, voto 
contrário à emenda”, declarou 
o presidente. A ocupante 
do cargo hoje é a advogada 
Adriana Salles, cujo salário é 
de R$ 11.935,36.

PDI: adequações 
das calçadas chegam

ao Paço Municipal

A terceira etapa de 
obras de adequação de 
calçadas em prédios 
públicos realizada por 
meio do PDI (Programa 
de Desenvolvimento Inte-
grado) chegou ontem (1º) 
ao Paço Municipal de 
Cascavel. A empresa ven-
cedora da licitação, a BC 
Construtora Ltda, iniciou a 
retirada do petit-pavé, que 
será totalmente substituído 
por paver, conforme as ade-
quações e as normas previs-
tas no programa municipal 
de calçadas. Os trabalhos 
devem ser concluídos em 
cerca de 30 dias.

Nesta fase da implan-
tação, além de toda a 
quadra da prefeitura, são 
mais 13 prédios públicos 
que estão recebendo cal-
çadas adequadas e com 
acessibilidade, dentre 
eles as escolas muni-
cipais Rubens Lopes, 
Francisco Vaz de Lima, 
Hércules Bosquirolli, Pro-
fessora Michalina Kiçula 

Sochodolak, Cmei Profes-
sora Clementina, Praça 
Padre Casemiro Cichon 
(Maria Luiza); o Arquivo 
Municipal; as associa-
ções de moradores dos 
Bairros Guarujá e Cas-
cavel Velho, a Biblioteca 
Pública, entre outros.

Contratada em junho 
deste ano, a terceira fase 
totaliza 17.141,96 metros 
quadrados, com valor glo-
bal de R$ 894.812,33.

Ao término, serão 
59 prédios públicos que 
terão recebido calçadas 
novas por meio do PDI, 
desde escolas, unidades 
de saúde ou da Assistên-
cia Social, entre outros 
serviços do Município. 

Em 2017, 31 edifícios 
foram adequados, somando 
20 mil metros quadrados 
e R$ 1.092.534,85. Ano 
passado foram executadas 
mais 14 adequações, tota-
lizando 26.216,61 metros 
quadrados e investimento 
de mais R$ 1.490.432,53.

PETIT-PAVÉ darão espaço a pavers
SECOM
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 Localizada a 40 quilômetros de 
Belo Horizonte, Confins é exemplo 
quando o assunto é inovação, em 
especial por se tratar de um muni-
cípio de pequeno porte, de 6.500 
habitantes. As ações em anda-
mento na localidade serão apre-
sentadas durante o 7º Congresso 
Paranaense de Cidades Digitais, 
que reunirá prefeitos, gestores e 
vereadores nos dias 21 e 22 de 
novembro em Cascavel.

Conhecida por abrigar o Aero-
porto Internacional de Belo Hori-
zonte, Confins investe desde 2017 
para lançar novos voos a partir da 
tecnologia. A secretária de Admi-
nistração, Eliana Viana Pinto Coe-
lho, ressalta que o Município viu na 
tecnologia uma grande aliada para 
desenvolver um governo voltado 
para o aprimoramento da gestão e 
de políticas públicas, melhorando 
o atendimento à população.

Dentre os atuais projetos inova-
dores da cidade está o Protocolo 
Web, na plataforma 1doc, que traz 
economia e agilidade com o geren-
ciamento de documentos feito de 
forma totalmente eletrônica. 

Segundo a secretária, Confins 
foi a primeira cidade no Estado a 
implantar a plataforma online. “A 
intenção não é afastar o cidadão 
da prefeitura, mas dar a ele a tran-
quilidade de solicitar um serviço de 
casa. Chamados para recolhimento 
de entulhos, podas de árvores, 
certidão de número de residência, 
entre outros, eram registrados em 
papéis e o cidadão precisava ir 
até a prefeitura. Hoje em dia tudo 
pode ser feito de forma eletrônica 
e célere, dispensando o uso de 

Congresso paranaense 
terá exemplo mineiro

papel, e o solicitante ainda pode 
acompanhar o andamento de seu 
protocolo”, explica Eliana.

Outro recente projeto é o Web-
GIS, ferramenta de atualização da 
planta de valores que calcula a 
área de todas as residências do 
Município, proporcionando maior 
organização territorial e melhor pla-
nejamento nas obras de infraestru-
tura e serviços de limpeza urbana. 
Segundo Eliana, o parque tecnoló-
gico de Confins foi 100% renovado 
para implantar essas inovações.

Na educação, a cidade é desta-
que com o projeto Lousa Digital, que 
leva o futuro para as salas de aula 
e aumenta o interesse e o envolvi-
mento dos alunos no ensino. Na 
segurança pública, já são 40 câme-
ras para monitoramento da cidade.  

SERVIÇO:
O que: 7º Congresso Paranaense de 
           Cidades Digitais
Quando: 21 e 22 de novembro
Onde: Fundetec / Agrotec - Cascavel
Informações: (41) 3015-6812 e 
congresso@redecidadedigital.com.br

AEROPORTO internacional é a principal referência de Confins 

DIVULGAÇÃO

O Congresso 
Organizado pela RCD (Rede Cidade 
Digital), em parceria com a Prefeitura 
de Cascavel, por meio da Fundetec 
(Fundação para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico de Casca-
vel), o 7º Congresso Paranaense de 
Cidades Digitais é principal encontro 
do Estado direcionado para pre-
feituras e tem como objetivo criar 
um ambiente de interação entre 
gestores, trazendo ideias que pos-
sam contribuir para maior eficiência 
das administrações municipais. Uma 
feira de serviços e soluções também 
acontecerá paralela ao evento. 

 

Inscrições
As inscrições são gratuitas para servidores públicos pelo http://congresso.rede-
cidadedigital.com.br/. “A Rede Cidade Digital busca levar informação, políticas 
públicas, casos de sucesso e soluções de mercado para os gestores públicos, 
tendo como objetivo aproximá-los da realidade vivida pelas cidades digitais e 

inteligentes”, enfatiza o diretor da RCD, José Marinho. 
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Divulgação
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Eis a de hoje 
Em contagem regressiva para os 90 anos da cidade de Cascavel, a cada dia o 
Projeto Livrai-Nos! traz uma curiosidade histórica. Cascavel veio de uma der-

rota decepcionante que rapidamente se transformou em uma vitória histórica, 
mudando o Brasil para sempre. José Silvério de Oliveira veio para a Encruzilhada 
dos Gomes em 28 de março de 1930 fugindo de perseguição política detonada 
com a derrota de Getúlio Vargas na eleição presidencial do dia 1º daquele mês.
Vargas, porém, derrubou o governo em outubro desse mesmo ano, liderando 

uma revolução. Ao lado dos vencedores, Silvério foi beneficiado, ganhando em 
definitivo a posse das terras que ocupava em regime de arrendamento.   

Por meio de uma iniciativa da 
família Sperança, 180 curiosidades 
históricas sobre a cidade de Cas-
cavel são contadas em postagens 
no Facebook do Projeto Livrai-Nos. 
As postagens irão até março como 
uma forma de homenagear Casca-
vel, que completará 90 anos em 
2020, e as pessoas responsáveis 
pelo desenvolvimento local. 

“A iniciativa surgiu do nosso 
irmão Carlos, que acredita que 
é a hora de marcar bem que a 
cidade começou em 28 de março 
de 1930, para que as pessoas 
comecem a valorizar essa data”, 
explica o escritor e historiador 
Alceu Sperança. 

Ele conta que a escolha das 
histórias é feita pela data e pelo 
interesse que elas podem desper-
tar nas pessoas. “Provavelmente 

História de Cascavel
tem quase 9 décadas

História em páginas
Para criar um registro físico de 
todas as histórias que serão publi-
cadas até março de 2020, os irmãos 
Sperança lançarão o livro “Cascavel, 
História e Famílias”, de acordo com 
Alceu, o livro será ilustrado e contará 
com as narrações dele, de Carlos 
e de Regina Sperança.  “No livro 
haverá uma narração histórica, 
dividida em capítulos. Ele será 
focado na história e na geografia 
de Cascavel, mas principalmente 
nas famílias. Haverá uma relação 
em ordem alfabética das famílias 
influentes para a formação de Casca-
vel”. A data de lançamento e o custo 
do livro ainda não foram definidos.

as crianças e os jovens, e também 
muitos adultos, jamais tiveram 
conhecimento da maioria dessas 
histórias. Muitos se surpreendem 
ao saber que Cascavel vai comple-
tar 90 anos”.

Os responsáveis por contar as 
histórias são os irmãos Carlos, 
Alceu e Regina Sperança e é pos-
sível ter acesso a todas elas pela 
fanpage do Projeto Livrai-Nos.  

Aniversário 
controverso

Desde 2010, Cascavel voltou a 
comemorar o aniversário no dia 14 
de novembro, tomando como base 
a Lei Estadual 790, de 1951, que faz 

a divisão administrativa de várias 
cidades, dentre elas Cascavel. Con-

tudo, por muitos anos o aniversário 
foi comemorado dia 14 de dezem-
bro, em alusão à instalação efetiva 
do Município, de 1952, quando foi 

eleito o primeiro prefeito, José Neves 
Formighieri. Inclusive, até o dia 13 

de dezembro daquele ano Cascavel 
ainda era distrito de Foz do Iguaçu.

No início deste ano, o vereador Celso 
Dal Molin apresentou um dossiê no 
qual tentava voltar a comemoração 
do aniversário em dezembro e, em 

vez de 68, Cascavel comemoraria 67 
anos neste ano. Contudo, a Câmara 

rejeitou a mudança. Assim, o aniver-
sário da cidade continua em 14 de 

novembro, quando Cascavel come-
morará 68 anos.

VARGAS, de trem, em Ponta Grossa, a caminho de tomar 
o poder em outubro de 1930
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio DonegáVem chuva aí

A boa notícia é que a chuva deve 
voltar a dar as caras a partir 

desta quarta-feira. Hoje é baixa a 
probabilidade de chuva, mas ela 

pode aparecer mais para o fim do 
dia. Já na quinta-feira deve chover 
praticamente o dia todo. O Sime-

par indica ocorrência de chuva 
até domingo, voltando na terça e 
na quarta da próxima semana. A 

cidade e o campo agradecem! 

 O empresário Arnaldo Pitarello 
já tinha o hábito de economizar 
água antes de a Sanepar estabe-
lecer sistema de rodízio no abaste-
cimento urbano de Cascavel. Mas a 
falta de chuvas fez Arnaldo recorrer 
às torneiras. 

Ele trabalha com cabeçotes e, 
para lavar as peças, instalou na 
empresa um depósito de água da 
chuva. “Implantamos a cisterna há 
cinco anos, desde quando cons-
truímos o imóvel, para economi-
zar água e contribuir com o meio 
ambiente”, explica.

De acordo com ele, o reserva-
tório tem capacidade para 8 mil 
litros de água, porém, está seco há 
mais de 50 dias. Por causa disso, 
o valor da conta de água aumen-
tou. “Com a cisterna em uso gas-
távamos aproximadamente R$ 68 
por mês de conta de água, agora 
estamos na faixa de R$ 160”. 

Assim como o restante da popu-
lação local, Arnaldo torce para a 
chuva chegar logo.

De acordo com a Sanepar, em 
apenas quatro dias foi necessário 
realizar efetivamente o rodízio e a 
economia é em média de 1 milhão 
de litro de água por dia. Ontem, 
foi possível suspender o rodízio 

novamente, pois os reservatórios 
amanheceram com 25 milhões 
de litros, sendo que a capacidade 
total deles é de 30 milhões.  

Reservatório vazio: solução 
é usar água da torneira 

Próximos dias
A Sanepar mantém o calendário de rodízio de abastecimento até que os níveis 

dos rios voltem ao normal. Contudo, se possível, continuará suspendendo 
diariamente a restrição. O cronograma prevê racionamento hoje em parte do 

Centro e do Tarumã, no Interlagos, parte do São Cristóvão e nos loteamentos 
próximos a esses bairros. Já para a quarta-feira, o corte de água está previsto 

para a região do Parque Morumbi, do Morada do Sol, de parte do Colonial, 
do Parque São Paulo, do Periollo, do Maria Luiza, do 14 de Novembro, do 

Guarujá e dos loteamentos próximos.  O rodízio prevê a suspensão do abas-
tecimento às 12h30, com retorno gradual a partir das 19h. O cronograma 

para os próximos dias será divulgado amanhã.

SEM chuva, cisterna está seca há mais de 50 dias

Vazão dos 
mananciais 

Cascavel está sendo abas-
tecida com água do Lago 
Municipal, dos Rios Cas-
cavel, Peroba e Saltinho 

e de 16 poços artesianos. 
De acordo com a Sane-

par, os rios e os poços já 
apresentam redução de 
mais de 50% da vazão.
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Espaço APAExonado

Dia de floricultura
Dentro da programação alusiva ao 

Dia da Árvore Primavera, em 21 de 
setembro, os alunos da Apae de Cas-
cavel viveram momentos de descon-
tração e contato com a natureza em 

uma floricultura em Cascavel. 
A visita envolveu os alunos do 

Ensino Fundamental da Apae. 
Para os professores que acompa-

nharam os alunos, a atividade contri-
buiu para estimular a interação e a 

percepção deles. 
A programação extraclasse também 

tem caráter de reforço pedagógico. 

 As comemorações alusivas ao 
Dia da Criança, em 12 de outubro, 
não vão passar em branco na Apae 
de Cascavel. A instituição preparou 
uma programação especial com ati-
vidades internas envolvendo todos 
os alunos de 7 a 11 de outubro.

Serão trabalhadas atividades 
diferenciadas com brincadeiras, 
contação de histórias, oficinas de 
pintura, culinária, cinema e teatro. 

Semana da Criança 
com atividades internas 

Como forma de gerar estímulos 
sensoriais nos alunos, eles parti-
ciparão também de jogos e muita 
interação.

Toda energia gasta com as 
recreações será reabastecida 
com lanches especiais preparados 
aos alunos. E não poderia faltar a 
sobremesa, com 

doces variados e muito sorvete 
para espantar o calor. 
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flagra Rock com Joana e insinua à menina que está 
se reaproximando do lutador. Otávio insiste para que 
Linda afaste Beatriz de Zé Hélio. Maria da Paz apre-
senta seus novos bolos para Fabiana e a ex-noviça 
ameaça atrapalhar os negócios da rival. Vivi aconselha 
Téo a esquecer seu amor por Jô. Fabiana exige que 
Abel descubra e copie as receitas de Maria da Paz. 
Kim encontra Paixão e tenta despistar Márcio. Antero 
promete ajudar Régis em seu caso. Jô chantageia 
Régis para confirmar seu álibi à Polícia e pede que 
voltem a ficar juntos.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Marcelo vai até a casa de Pendleton para saber 

mais sobre a relação que ele tem com sua mãe. Luisa 
e Durval reúnem todos para dar a notícia que terão 
que sair de casa. Glória faz uma importante revelação 
a Marcelo. Luca vai até a casa de Mirela para visita-la 
e se depara com Vini e Gabi. Após a mudança, Débora 
passa a visitar a casa de Marcelo com frequência. 
Chega o dia da mudança, e Luisa fica desolada ao ter 
que deixar sua casa.  Vini se prepara para a audição 
na Ruth Goulart, mas Gabi não aparece na escola. 
Mário, Gael e Benício tentam se aproximar de Ester. 
A mudança para a casa de Durval gera incômodos e 
faz com que a família discuta entre si.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Priscila leva Geraldo para a recepção e se depara 

com o agente de viagens. As crianças conseguem inven-
tar uma desculpa. Otávio vai até o Vilarejo e leva presente 
para todos. Clara e Luiz conversam sobre a proposta de 
comprarem a confecção. Ele sugere que conversem com 
Otávio para que ele seja o investidor deles.

TOPÍSSIMA 
André expulsa Thaís de sua casa. Mariinha é 

avisada que estão saqueando sua casa. Beca finge 
estar passando mal para enganar Isadora. Mariinha 
se surpreende ao ver que as pessoas estão tentando 
ajudar a limpar o que restou do restaurante. Bruno 
chora ao lembrar de Formiga. Clementina estranha o 
comportamento de Sophia. Paulo Roberto conversa 
com Beatriz e se recusa a tirar uma licença para 
descansar. Beca é levada para o hospital. Isadora 
descobre que foi enganada. Mão de Vaca começa 
a passar mal. Dagoberto vai até a suíte de Sophia. 
Beatriz procura por Antonio.

O RICO E LÁZARO 
Neusta pergunta a Sammu-Ramat sobre o futuro 

de Joaquim. Zelfa fala sobre Deus a Elga. Matias beija 
Gadise. Joaquim fala de Edissa com Evil. Nitócris diz 
que Shamiran é metida. Nabucodonosor se irrita com o 
jeito de Nabonido. Zelfa visita os familiares de Ravina. 
Joana se lembra de seu grande amor. Asher e Lior 
voltam para a Babilônia. Zac convida Joana para um 
passeio. Dana se assusta com o jeito agressivo de 
Absalom. Quando Zac vai se declarar para Joana, ela 
avista Asher e Lior chegando à cidade. 

MALHAÇÃO 
Filipe pede Rita em namoro. Max não reage bem 

à revelação de Guga, e Regina apoia o filho. Karina é 
preconceituosa com Vânia. Jaqueline e Thiago discu-
tem por suas diferenças ideológicas. Karina implora 
que Madureira não deponha contra ela. Carla confessa 
a Madureira que gosta de Marco. Filipe revela a Joa-
quim que deseja namorar Rita.

BOM SUCESSO 
Eugênia e Paloma discutem. O time de Ramon 

consegue vencer, graças a Patrick e Vicente. Eugênia 
expulsa Gabriela de sua casa, e Vicente decide sair com a 
namorada. Paloma vai até a loja de Eugênia. Vicente pede 
a Eugênia que respeite o amor que ele sente por Gabriela. 
Sofia avisa a Alberto que Paloma fará um desfile de moda 
e que Peter a convidou. Alberto assiste ao desfile pela 
internet. Silvana e Pablo resolvem assistir ao desfile 
e levam fotógrafos paparazzi. Silvana descobre que a 
estilista do desfile é Paloma.

A DONA DO PEDAÇO
Jô se desespera ao chegar a seu novo aparta-

mento. Camilo convoca Régis para depor. Fabiana 
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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- LUCAS CHRISTOFF E ANNY KAROLINI TEIXEIRA
2- JOHNNY FERREIRA MOURA E DANIELA APARECIDA LUQUINI
3- JACY CORDEIRO E IVANI FÁTIMA DE SOUZA
4- SIDNEY OLIVEIRA DE MENEZES0 E ROSELANI VARGAS DOS SANTOS
5- CLÉVERSON CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DOS ANJOS
6- ALTAIR DA ROCHA KLEN E TATIANE TERESINHA DOS SANTOS
7-GABRIEL CRISTIAN PADILHA DOS SANTOS E LANA RUBIA BACKES ROSSETO
8- ROGERIO MONTREZOL DE OLIVEIRA E KEILA GIACOMOLLI
9- ALEMIR SOLUSZYNSKI E DANIELE VIEIRA
10- ROGER LINO BERGAMIN E FABIANA RIBEIRO MACHADO 

Zeca cede aos 
caprichos de Olga

Em Éramos seis, Lola mente para Júlio. Shirley 
discute com Afonso por causa de Inês. Clotilde afirma a 
Maria que só irá para são Paulo após a confirmação da 
irmã. Lola desabafa com Genu. Zeca faz uma serenata 

para Olga. Alfredo e Lúcio colocam um sapo na gaveta da 
professora. Lola termina de tricotar um xale para vender. 
Lúcio é castigado. Lola vende o xale e recebe uma nova 

encomenda. Zeca cede aos caprichos de Olga. Lola sofre 
por ter que pedir para as irmãs adiarem a visita a São 

Paulo. Marion procura Júlio na loja de tecidos.
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Você está pronto para perdoar e esquecer o 
passado, faça isso sem arrependimentos! Sua 
disposição meditativa está pedindo que você, 
com razão, tire um tempo para relaxar enquanto 
persegue os seus pensamentos mais profundos.

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 movimentasse 
seus músculos.

 É o momento perfeito para resolver um con-
flito. Você está mantendo a sua boa forma e 
vai saber exatamente como colher os frutos. 
Só não se esqueça de parar completamente 
antes de se sentir completamente esgotado.

Os esforços que você fez ontem fazem com 
que você se sinta leve e satisfeito. Seria bom 
diminuir o ritmo da sua vida doméstica. Pense 
nas suas prioridades; aproveite ao máximo as 
oportunidades disponíveis para você.

Falar grosseiramente pode causar problemas. 
Você precisa criar laços aberta e calmamente. 
Dores e cãibras podem incomodar você hoje - 
falta de potássio é a causa.

Hoje será um bom dia para estreitar os laços 
de amizade. É hora de organizar uma reunião 
com os amigos! Você quer fazer algo que gosta 
e isso é exatamente o que você precisa para 
recuperar energias.

Este é o dia para descobrir coisas sobre você 
mesmo através de reações espontâneas. Você 
deve dormir mais, seu corpo e sua alma pre-
cisam disso.

O dia parece estar em movimento rápido. 
Você vai ter que se movimentar, mas isso vai 
ser satisfatório. Uma discussão com pessoas 
experientes talvez provará que seus excessos 
são prejudiciais.

Você terá que tomar decisões repentinas. O dia 
será muito carregado de emoções, mas no bom 
sentido. Você estará mais ciente de suas necessi-
dades de hoje. Você tem melhor controle de suas 
energias e estará no caminho certo.

Você poderá contar com o seu senso de 
harmonia para resolver suas relações com 
os amigos. Hoje é um dia para entorses de 
todos os tipos, então seja cuidadoso quando 
for se mover.

Você vai estar atento aos detalhes e não deixará 
nada ao acaso. Você ficará satisfeito com os 
resultados! Os excessos na alimentação pesam. 
Controle-se, você precisa fazer exercícios e per-
der peso: você vai se sentir mais dinâmico.

Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está pronto 
para realmente viver, para aproveitar ao máximo 
a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe 
ajudar a encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Prefeitura terá de 
pagar R$ 100 mil 

a família de jovem 
Dez anos após o crime, a Justiça 
determinou que a Prefeitura de 

Cascavel deve pagar indenização de 
R$ 100 mil e pensão mensal à família 

de Eduardo Henrique Kauva, 17 
anos, morto a tiros por um guarda 

patrimonial que não tinha autoriza-
ção para estar armado. 

A morte aconteceu durante uma 
abordagem em 2009, na região sul 
de Cascavel. Um grupo de jovens 
estaria batendo em placas na rua 
e, ao serem abordados por dois 

guardas patrimoniais que estavam 
nas proximidade, Eduardo teria 

questionado a forma de abordagem 
quando começou a ser agredido com 

cassetetes. Em nova tentativa de 
questionamento do rapaz, o guarda 

teria atirado contra ele por pelo 
menos três vezes e saído do local na 
sequência. Eduardo morreu na hora. 
A mãe da vítima moveu a ação. Por 

conta da informação de que o rapaz 
já trabalhava quando foi morto, 
além da indenização justificada 

pelo modo violento como o jovem 
morreu, a pensão foi estipulada. 

Ela será de dois terços de um salá-
rio mínimo da data da morte até a 
data em que a vítima faria 25 anos 

e um terço do salário até a data que 
ele completaria 65 anos. 

A sentença define que o valor 
será pago pela prefeitura e que o 
autor do crime, o ex-guarda patri-
monial Luiz Carlos Lara de Souza, 

deverá recompensar os valores 
aos cofres públicos. 

O QUE DIZ A PREFEITURA
A Prefeitura de Cascavel, por meio 
da Procuradoria Jurídica, informou 

que o Município ainda não foi 
intimado da decisão, mas que cabe 

recurso da sentença.   

 A ação de mapeamento da 
cidade continua sendo feita pelas 
equipes da Guarda Municipal de 
Cascavel. Guardas e alunos em 
formação estão percorrendo bair-
ros e terminais de transbordo do 
transporte público. Esse reconhe-
cimento já trouxe algumas reso-
luções em relação às regiões da 
cidade que merecem maior reforço 
na segurança. “Quando os novos 
guardas concluírem o curso de for-
mação, uma equipe ficará efetiva 
no Bairro Floresta, na região norte 
da cidade. É a região mais popu-
losa da cidade, que liga diversos 
bairros e tem uma grande demanda 
de ocorrências”, explica o diretor 
das Guardas Municipal e Patrimo-
nial, Antônio Volmei dos Santos.

A base da GM no bairro será na 
Avenida Papagaios, no módulo que 
era usado pela Polícia Militar. 

REFORÇOS 
Além da equipe na zona norte, 

Volmei voltou a garantir que haverá 
reforços nas equipes da Patru-
lha Maria da Penha, na Patrulha 
Rural e Ambiental, que têm muita 
demanda e acaba sobrecarregando 
as equipes. O que também acon-
tecerá somente após a formação 
dos 66 novos GMs, marcada para 
o início de novembro.  

Darci Antônio dos Passos, 47 anos, teve ferimentos graves na cabeça após o carro que 
consertava cair sobre ele. O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem (1º) no Bairro 
Universitário, em Cascavel. De acordo com testemunhas, o homem trabalhava embaixo do 
veículo quando o macaco se soltou e o carro caiu. Darci sofreu escalpelamento - perda do 
couro cabeludo - de cerca de 20 centímetros com exposição óssea e foi encaminhado ao 
HU (Hospital Universitário) de Cascavel. 

GM terá equipe 
efetiva na zona norte

EQUIPES continuam fazendo o mapeamento de 
bairros com alunos em formação 

FÁBIO DONEGÁ 
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A Polícia Civil vai investigar a 
morte de Ademir Alves dos San-
tos, 42 anos, que morreu na noite 
da última segunda-feira (30) no HU 
(Hospital Universitário) de Cascavel. 
Ademir teve traumatismo craniano 
grave após cair cerca de quatro 
metros de altura, quando realizava a 
limpeza de uma calha de um edifício 
no Centro de Cascavel. 

Ainda não houve oitiva sobre o 
caso. O primeiro passo deve ser a 

Polícia Civil investiga 
morte de trabalhador

análise da necropsia e laudos de 
local do acidente. Com essa aná-
lise, já pode ser possível verificar 
se houve erro ou se foi um acidente. 

No momento do socorro à 
vítima, socorristas do Siate e 
testemunhas afirmaram que 
Ademir não utilizava equipamen-
tos de segurança. 

O corpo de Ademir foi enter-
rado ontem (1º) no Cemitério do 
Bairro Guarujá. 

 Acusado de 
execução é condenado, 

mas fica solto
Sidinei Antunes da Silva foi condenado a 
cinco anos em regime semiaberto pela 
morte de Nael Douglas da Silva Garcia. 

Nael foi morto a tiros no dia 
17 de dezembro de 2018 na Rua
 Fernando de Noronha, Conjunto 

Riviera, em Cascavel. 
A condenação foi por homicídio simples 

privilegiado - que é quando o crime é 
praticado sob domínio de violenta emo-
ção logo após provocação da vítima, já 
que o crime teria acontecido após uma 

briga entre a vítima e o autor.
Sidinei respondia ao processo em liber-

dade e deve continuar solto. 
O Ministério Público não vai recorrer da 

sentença. Já a defesa ainda analisa se 
entrará com recurso.

Uma criança de quatro anos ficou gravemente 
ferida no início da tarde de ontem (1º) ao 
ser atropelada por um carro na esquina das 
Ruas Curitiba e Marechal Deodoro, no Bairro 
Neva, em Cascavel. A menina teve ferimentos 
graves e chegou a ficar inconsciente. Ela teve 
traumatismo craniano encefálico, uma contusão 
na região lombar e diversos ferimentos nos 
braços e nas pernas. Após ser estabilizada pelo 
médico do Siate no local, ela foi encaminhada 
ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel. 

A motociclista Rozilda da Silva, 38 anos, teve ferimentos graves após se envolver em uma 
colisão com um carro na tarde de ontem (1º). A batida foi na esquina das Ruas Imigração e 
Andreia Galassi, no Jardim Nova Cidade, em Cascavel. Rozilda teve uma fratura aberta no 
tornozelo esquerdo e fêmur da perna direita. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário. 

FÁBIO DONEGÁ 
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Os supercarros do Mercedes-Benz Challenge estão 
de volta a Cascavel neste fim de semana, integrando 
o maior evento de velocidade do mês na cidade, 
ao lado da Copa Truck e da Copa HB20, com 
uma maratona de cinco corridas no sábado (5) e no 
domingo (6) no Autódromo Zilmar Beux. Ao con-
trário de 2018, quando abriu o calendário, a etapa 
cascavelense neste ano abre a reta final da temporada 
com a sexta etapa, restando apenas os encontros no 
Velopark (dia 27/10) e em Interlagos (8/12) para 
a definição do campeão. Em Cascavel, a programação 
do Mercedes-Benz Challenge será aberta sexta-feira 
(4) com três sessões de treinos. No sábado haverá 
mais dois treinos livres, pela manhã, e o classificatório, 
à tarde. A corrida será domingo, às 11h.

 O judô cascavelense fez quatro 
campeões na Copa Paraná, rea-
lizada no fim de semana em 
Curitiba. A Associação Esportiva 
Juventus par ticipou da competi-
ção com oito atletas e voltou para 
casa também com um terceiro e 
um quinto colocado. Todos os 
judocas que conquistaram meda-
lhas se classificaram para par-
ticipar do Meeting que será em 
novembro em Blumenau (SC).

A equipe contou ainda com o 
Sensei Washington “Tyan” Donomai 
como técnico e o Sensei Vitor Cesar 
Moreira como árbitro em Curitiba.

Os campeões foram Rafael Toba 
de Lima (sub-11, super-pesado até 
60 kg), Gabriela Paixão Militão da 

Judô campeão
Silva (sub-15, meio-médio até 64 
kg), Emilly Kauani da Rosa dos 
Santos (sub-15, pesado até 73 
kg) e Murilo Tavares da Rosa (sub-
18, super-ligeiro até 50 kg). Já Luiz 
Otavio da Rosa dos Santos (sub-
13, médio até 47 kg) foi medalha 
de bronze e André Nícolas Kenzo 
Donomai (sênior, meio-médio até 
81 kg) terminou em quinto lugar. A 
equipe contou ainda com as parti-
cipações de Rogério Paixão Militão 
da Silva (sub-13, meio-pesado até 
52 kg) e Mirelly Thaisa da Silva 
Santos (sênior, leve até 57 kg).

Agenda cheia
Com a conquista da Copa Paraná, 
Emily Kauani da Rosa dos Santos 
(sub-15, pesado até 73 kg) segue 
imbatível na temporada. Este ano 
ela já venceu o Campeonato Para-
naense, o Campeonato Brasileiro 
e os Jogos Escolares do Paraná. 
Agora, ela se prepara para tentar 
manter os 100% em 2019 em outras 
três importantes competições do 
calendário do judô brasileiro. De 6 
a 10 de novembro, disputará com 
a seleção do Brasil o Campeonato 
Pan-Americano Sub-15 no México; 
de 15 a 21 de novembro disputará 
os Jogos Escolares da Juventude em 
Blumenau (SC); e de 30 de novem-
bro a 7 de dezembro disputará os 
Jogos Sul-Americanos Escolares em 
Assunção (PAR).

Vakinha
Em busca de recursos para compe-
tir no Campeonato Pan-Americano 

de Judô, no México, Emily Kauani 
(foto, em primeiro lugar) busca 

aporte financeiro e conta com a 
ajuda de amigos, que criaram uma 

“vaquinha” online no site “vakinha.
com.br”. A página “Judô cascave-

lense para o panamericano de judô 
no México” foi aberta há cinco dias 

e até ontem havia arrecadado R$ 
825, que corresponde a 27,5% do 

objetivo, que é arrecadar R$ 3.000.

VANDERLEY SOARES/MAIS BRASIL
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Depois de oito meses de 
disputa, mais de cem jogos e 
milhares de cestas, foram defi-
nidos, no último fim de semana, 
os campeões da 4ª Liga de Bas-
quete Abasmavel. O título ficou 
com a Fisiocenter/Fastgourmet 
(foto), com os Javali´s/Toledo em 
segundo lugar e a equipe do muni-
cípio de Medianeira em terceiro.

A campanha da Fisiocenter/
Fastgourmet foi irretocável, com 
100% de aproveitamento. Além de 
registrar bons resultados desde o 
início da disputa, a equipe revelou 
talentos para a modalidade, como 
o atleta João Paulo (foto, ao lado 
do coordenador de arbitragem, 
André Luiz), escolhido o melhor 
jogador e o “cestinha” do torneio.

Ele foi responsável por 273 pon-
tos conquistados pelo time durante 
a competição. Mesmo assim, a 
Fisiocenter passou por alguns 
“sustos”, principalmente no Final 
Four. O treinador e diretor técnico 
da Liga Abasmavel, Pedro Almeida, 
ressalta que nessa fase os jogos 
foram bastante equilibrados, sendo 

Fisiocenter/Fastgourmet
fatura a 4ª Liga Abasmavel

A Liga
A Liga Abasmavel é um evento que a cada ano conquista mais participantes. A quarta 
edição reuniu 15 times, “mas para a edição de 2020 já temos outros três municípios 

interessados em participar. Isso mostra a credibilidade que construímos durante 
esses quatros anos”, ressalta o diretor técnico da competição, Pedro Almeida. E o 

presidente da Abasmavel, Rodrigo Favero, adianta: “para o ano que vem queremos 
trabalhar com as categorias juvenil, adulto e máster, para que mais pessoas se envol-

vam com o basquete. Nossa ideia é fomentar a modalidade em toda a região”.

Canoagem
A Associação de Moradores do Bairro 
Caravelle, em Cascavel, será ponto de 
encontro de esportistas e represen-

tantes da sociedade civil interessados 
no fortalecimento da localidade. É que 

neste domingo (6) haverá na associação 
um almoço à base de churrasco para 

marcar a posse e o início da nova dire-
toria da Associação de Moradores (Rua 

José do Patrocínio, ao lado da Igreja 
Nossa Senhora dos Navegantes), loca-
lizada às margens do Lago Municipal, 

onde o CRC (Clube de Regatas Cascavel), 
equipe dos atletas olímpicos Ana Paula 
Vergutz e Vagner Souta Jr, treina diaria-

mente. Em forma de parceira, a sede 
da Associação de Moradores será um 
novo lugar para o CRC realizar eventos 
e reuniões. Os ingressos para o almoço 
custam R$ 25 e podem ser adquiridos 

com Sueli, pelo fone 99853-7461.

definidos somente nos últimos 
minutos, “o que comprova que o 
nível das equipes vem melhorando 
a cada edição”. 
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JOGAM HOJE
LIBERTADORES

21h30 Grêmio x Flamengo

SÉRIE A
19h15 Atlético-MG x Vasco
19h15 Chapecoense x Corinthians

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

Chape x Corinthians
Chapecoense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena 
Condá, em Chapecó (SC), em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Bra-
sileiro. O time catarinense vive situação delicada na competição nacional e vai 

enfrentar um rival que briga pelas primeiras posições.
A Chapecoense entrará em campo pressionada por causa da lanterna no Cam-

peonato Brasileiro. O time vem de uma sequência negativa de seis partidas sem 
vitória na competição, sendo dois empates e quatro derrotas, e precisará dar a 

resposta em campo para não sofrer um rebaixamento inédito.
Já o Corinthians tentará conquistar os três pontos longe de seus domínios para 
se manter no G4, condição conquistada na última rodada com a vitória sobre 

o Vasco. A diferença para o líder Flamengo é de 11 pontos, mas para o terceiro 
colocado Santos é de apenas três. Eliminada do Sul-Americana, a meta é a classi-

ficação para a Libertadores do próximo ano entre os quatro do Brasileirão. 

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

 River Plate ?x? Boca Juniors

SÉRIE B
 Vila Nova ?x? Criciúma

FUTSAL SÉRIE OURO
 Ampére ?x? Foz Cataratas

LIGA DOS CAMPEÕES
 Atalanta 1x2 Shakhtar Donetsk
 Real Madrid 2x2 Club Brugge
 Galatasaray 0x1 PSG
 Juventus 3x0 Bayer Leverkusen
 L. Moscou 0x2 Atl. de Madri
 Man. City 2x0 Dinamo Zagreb
 Estrela Vermelha 3x1 Olympiakos
 Tottenham 2x7 B. de Munique 

Grêmio ou Flamengo?
Nesta quarta-feira, às 21h30, a 

bola rola para o duelo entre Grêmio 
e Flamengo pela partida de ida da 
semifinal da Copa Liber tadores. 
A expectativa é grande desde a 
definição do confronto entre os 
times de Renato Gaúcho e Jorge 
Jesus, respectivamente, aponta-
dos pelos próprios técnicos e por 
especialistas como os que jogam 
o melhor futebol do País. Por isso, 
a Arena, em Porto Alegre, estará 
lotada para o embate.

As declarações dos dois lados 
esquentaram o clima para o jogo, em 
especial as de Renato Gaúcho, que 
disse alfinetou o rival pelo dinheiro 
investido no elenco. “Se o Grêmio 
me der R$ 160 milhões para con-
tratar, eu vou montar uma seleção. 

Eu vou ser obrigado a jogar o melhor 
futebol e ganhar. O Grêmio não gas-
tou nem R$ 10 milhões”.

Já o treinador flamenguista se 
esquivou das polêmicas: “respeito 
muito o técnico Renato Gaúcho, 
ele já está aqui há três anos e 
ganhou muito. Eu cheguei agora 
e não ganhei nada. Quero ficar 
concentrado nos objetivos do 
Flamengo: título nacional e che-
gar a final da Liber tadores”, afir-
mou o português.

Em campo, as escalações não 
devem apresentar grandes novi-
dades, apesar do mistério feito 
pelos treinadores, principalmente 
o do Grêmio, que tem Jean Pyerre 
lesionado. No Fla, apenas Diego e 
Lincoln seguem fora.

Grêmio x Flamengo – 2/10, às 21h30

EQUIPES se enfrentaram há quase dois meses 
pelo Brasileirão, com vitória em casa dos titulares 
do Fla sobre os reservas do Grêmio, por 3 a 1 

A volta e o prêmio
A partida de volta será no Rio de 

Janeiro, no Estádio do Maracanã, no 
dia 23 de outubro. Na outra semifi-
nal estão os rivais argentinos River 

Plate e Boca Juniors, que se enfren-
taram ontem pela rodada de ida. 
A grande decisão da Libertadores 

2019 será no dia 23 de novembro. 
Pela primeira vez, a competição será 
decidida em partida única e o palco 

será montado em Santiago, no Chile, 
no Estádio Nacional. O campeão 
receberá 12 milhões de dólares, 

enquanto o prêmio para o vice-cam-
peão será de 6 milhões de dólares. 

CBF

Diego Alves; Rafinha, 
Rodrigo Caio, Pablo 
Marí e Filipe Luís; Arão, 
Gerson, Everton Ribeiro 
e Arrascaeta; Bruno Hen-
rique e Gabigol. Técnico: 
Jorge Jesus

Paulo Victor; Galhardo, 
David Braz, Kannemann 
e Cortez; Matheus Hen-
rique, Michel (Maicon), 
Alisson (Luciano), Luan e 
Everton; Diego Tardelli. Téc-
nico: Renato Gaúcho


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

