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 Contra o 
borrachudo
Produtores do distrito Sede Alvorada 
participaram do projeto-piloto para 

controle biológico de borrachudos na 
bacia hidrográfica de Cascavel. Eles 
terão de fazer as aplicações do BTI 

(larvicida biológico) até 21 de janeiro.
l Pág. 10  

Prefeitura inicia ano
que vem processo para
concessão do transporte

PÁGINA

03

Alerta: disparam os casos de
Aids/HIV em homens jovens
Em Cascavel, o maior número de casos de Aids/HIV está na população com idade entre 

20 e 34 anos, que representam 47,4% do total, e em homens, que são 63,4% dos 
pacientes diagnosticados. Das novas infecções, 35% são de jovens de 15 a 24 anos, o 

grupo mais vulnerável de todos. l Pág. 7

S
E
C

O
M



                                                     

02  RADAR HOJE NEWS, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

‘‘
‘‘

Leonardo Chucrute, diretor-geral do Colégio e Curso Progressão

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br

www.jhoje.com.br

Uma publicação de 
Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36 Matriz 
Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Rio Grande do Sul, 2.601 - esquina com a Rua Uruguai
 Centro - CEP 85.801.011 - Cascavel-PR
Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral: Clarice Roman
Diretor: Jadir Zimmermann / diretor@jhoje.com.br

Editora-chefe: Carla Hachmann / editoria@jhoje.com.br

Fale Conosco
editoria@jhoje.com.br / WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br/ assinaturas@jhoje.com.br 

 

h

PREVISÃO DO TEMPO
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 Editorial do Jornal britânico Financial Times defende que o Brasil 
mantenha o ritmo de reformas e prevê que, se o País deixar a oportuni-

dade passar agora, a janela para mudanças será fechada “talvez por anos”.  

Motive seus filhos na 
reta final dos estudos
O fim do ano está próximo e, com isso, o fim do ano letivo. Nesta 

época, muitos alunos estão com o pensamento já nas férias, mas quem 
ainda não alcançou a pontuação necessária para passar de ano pode estar 
morrendo de medo da recuperação. Nesse momento, é muito importante 
que o aluno continue motivado para alcançar seu objetivo de aprender 
e passar de ano. Além dele mesmo, pais e professores devem ajudar e 
apoiar nesse momento.

No entanto, é normal os jovens darem uma relaxada no fim do ano, 
tanto os bons quanto os que precisam melhorar a nota. O efeito vem do 
fato dos alunos que se dedicam mais durante o ano letivo, conseguem 
garantir sua aprovação nos primeiros bimestres ou trimestres. Com isso, 
ele se sente mais confortável perto do fim do ano. Porém, é importante 
manter o hábito de tirar boas notas.

Por outro lado, quem já sabe que está de recuperação, precisa se 
esforçar mais. Esse é o momento de entender a importância de criar o 
hábito de estudar o ano inteiro e não só quando precisa. Vale ressaltar 
que o professor está ali para medir o conhecimento e não para prejudicar 
o aluno. Portanto, converse com o professor, foque nos principais assuntos 
que foram cobrados nas provas, analise as últimas provas e estude para 
obter o resultado que vai ajudar a passar.

É fundamental também que os alunos tenham determinação, busquem 
mentalizar coisas boas e acreditar que são capazes. O primeiro passo 
de todo sonhador é imaginar, idealizar o sonho, então sonha que isso 
é importante e se dedique. Tenha disciplina! Tenha um planejamento de 
estudo para todos os momentos da vida. Isso vai aumentar seu rendimento. 
Verifique onde você está crescendo ou está diminuindo.

Nessa reta final, os pais têm um grande papel no apoio. Não adianta 
ficar pressionando. A maneira correta é se mostrar parceiro em uma con-
versa franca. Mostre a seriedade do estudo, como a educação transforma 
vidas. Fale de exemplos reais de pessoas que começaram a estudar e 
mudaram de vida. Muitas vezes, uma palavra de apoio pode fazer seu filho 
mudar a concepção de estudo.

Outro conselho aos pais é evitar comparações. Não torça contra. Use 
palavras positivas. Diga que vai dar certo, que tem como melhorar. Com 
certeza, isso irá ajudar bastante. O estudante passará de ano e, o mais 
importante de tudo, guardará os ensinamentos. 

 “O gigante da América Latina já esperou demais para colocar as 
finanças do governo em uma base sustentável e tornar o País um 

lugar mais atraente para fazer negócios. Se perder a oportuni-
dade agora, a janela para mudanças será fechada, talvez por anos, e os 
investidores internacionais voltarão para outro lugar. Bolsonaro 
deve manter a calma e aproveitar a chance de o Brasil mudar.” ‘‘

‘‘

Jornal O Paraná
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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.

05 08 12 18 24 27 29
concurso: 0230

01 20 22 26 40 48

concurso: 2016

concurso: 1411

11 17 24 25 33 34
concurso: 2210

concurso: 5131
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concurso: 2025
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37 39 51 55 62 70

75 76 83 84 91 92 94

14 17 22 29 30 43

22 27 35 55 62 64 74
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max 32
min 17

Cascavel
max 23
min 18

Foz do Iguaçu
max 33
min 22

Londrina
max 32
min 16

Curitiba
max 25
min 15

MINGUANTE
19/12 - 02h59

Quarta
27/11/2019

Nublado com 
poucas nuvensSexta

29/11/2019

Nublado com pancadas 
de chuva

Paranaguá

CRESCENTE
04/12 - 04h58

CHEIA
12/12 - 03h14

NOVA
26/11- 13h07

max 27
min 19

Nublado com pancadas 
de chuva

Ü Basquete
A Fiba (Federação Internacional de 
Basquete) realiza nesta quarta-feira 
(27) os sorteios do Pré-Olímpico 
Mundial de Basquete para Tóquio 
2020, e as seleções brasileiras 
masculina e feminina conhecerão a 
rota para a Olimpíada. A definição 
será a partir das 10h (de Brasília), 
em Genebra, na Suíça. O torneio 
feminino será de 6 a 9 de fever-
eiro e o masculino de 23 a 28 de 
junho. No sorteio também serão 
definidas as sedes de cada grupo. 
No feminino, as possíveis são 
China (Foshan), Sérvia (Belgrado), 
França (Bourges) e Bélgica (Ostend). 
No masculino os grupos serão na 
Sérvia (Belgrado), Canadá (Victoria), 
Lituânia (Kaunas) e Croácia (Split).

JOGAM HOJE
                SÉRIE A

19h30 Chapecoense x Botafogo
19h30 Internacional x Goiás
21h Bahia x Atlético-MG
21h30 Athletico-PR x Grêmio
21h30 Corinthians x Avaí
21h30 Flamengo x Ceará

          LIGA DOS CAMPEÕES
14h55 Valencia x Chelsea
14h55 Zenit x Lyon
17h Barcelona x B. Dortmund
17h Lille x Ajax
17h Liverpool x Napoli
17h Genk x FC Salzburg
17h	 RB	Leipzig	 x	 Benfica
17h Slavia Praga x Internazionale

PLACAR DE ONTEM
  LIGA DOS CAMPEÕES

  Galatasaray 1x1 Club Brugge
 L. Moscou 0x2 B. Leverkusen
 Atalanta 2x0 D. Zagreb
 Juventus 1x0 At. de Madri
 Man. City 1x1 Shakhtar Donetsk
 Real Madrid 2x2 PSG
 E. Vermelha 0x6 B. de Munique
 Tottenham 4x2 Olympiakos 

 Londres - Equipe que 
está na mira do torcedor do 
Flamengo que em dezem-
bro quer soltar agora o gri-
to de campeão mundial, o 
Liverpool tem sido o time a 
ser batido na Europa. Atual 
campeão da Liga dos Cam-
peões e líder invicto do Cam-
peonato Inglês após 13 ro-
dadas, os Reds só não estão 
invictos após cerca de quatro 
meses de calendário por cau-
sa do Napoli, adversário des-
ta quarta-feira (27) pela 5ª e 
penúltima rodada da Cham-
pions, às 17h (de Brasília), 
no Anfild, na Inglaterra.

As duas equipes estão no 
Grupo E (assim como RB Sal-
zburg e Genk), e fizeram a par-
tida de inauguração da chave, 
no dia 17 de setembro. No San 
Paolo, em Nápoles (ITA), os ri-
vais desta quarta disputaram 
um excelente jogo, e o time ita-
liano saiu com a vitória por 2 a 
0, apesar de ter sido bem amea-
çado pelo Liverpool.

Os gols foram marcados 
por Mertens e Llorente e en-
cerraram uma invencibilida-
de de 12 jogos do Liverpool, 
que vinha desde a tempora-
da passada sem perder ne-
nhum compromisso oficial. 
Essa é também a única das 
22 partidas desta atual tem-

porada em que Klopp e seus 
comandados saíram de cam-
po derrotados neste início de 
temporada 2019/20.

Antes dos jogos oficiais, os 
Reds disputaram sete amis-
tosos preparatórios, com três 
vitorias (Tranmere Rovers, 
Bradford City e Lyon), um 
empate (Sporting) e três der-
rotas, sendo uma delas para o 
Napoli, além de Sevilla e Bo-
russia Dortmund. 

 A Uefa divulgou nessa terça-
feira (26) quem são os 50 can-
didatos para formar a seleção 
do ano, com um time eleito 

pelo público para definir os 11 
melhores da última temporada. 
As votações foram abertas no 

mesmo dia, irão até 9 de janeiro 
no site da entidade e há quatro 
brasileiros concorrendo - Neymar 
é a ausência mais marcante. Os 
votantes têm de escolher entre 

cinco goleiros, entre eles os bra-
sileiros Alisson e Ederson; 15 
zagueiros; 15 meio-campistas, 
com Fabinho na disputa; e 15 
atacantes, incluindo Firmino 
(foto). Craques como Messi, 

Cristiano Ronaldo, Salah e Ster-
ling fazem parte da lista, que 

foi feita por uma equipe da Uefa 
com base no desempenho entre 

janeiro e dezembro de 2019. 
Atual campeão da Champions, 
o Liverpool é o clube com mais 

indicados à seleção do ano, com 
dez jogadores na lista.

Liga dos Campeões 

Liverpool reencontra Napoli,
seu único algoz na temporada

Grupo E
No duelo desta quarta entre os líderes do Grupo E, quem 

vencer garantirá vaga nas oitavas de final. Caso o Liv-
erpool encerre a freguesia para o Napoli, além da vaga 
garantirá também a primeira posição do grupo. Já caso 
a outra partida da chave, entre Genk e RB Salzburg, no 
mesmo horário, termine com vitória dos donos da casa, 
ingleses e italianos avançarão antecipadamente de fase. 
O Liverpool lidera o grupo com 9 pontos, o Napoli é o seg-
undo com 8, o RB Salzburg é o terceiro com 4 e o Genk o 

lanterna com 1. 

O Brasil encerrou a participação na 
40ª edição do Torneio Tammer de 
Boxe, disputado na Finlândia, com 
duas medalhas de ouro, duas de 
prata e uma de bronze. Keno Marley 
(81 kg) e Abner Teixeira (91 kg) 
foram campeões, enquanto Rebeca 
Lima (60 kg) e Wanderson Oliveira 
(63 kg) foram vice e Luiz Fernando 
(69 kg) bronze. O torneio faz parte 
da preparação dos atletas para o 
pré-olímpico do ano que vem, que 
distribuirá vagas para Tóquio 2020. 
No total, o Torneio Tammer reuniu 
66 boxeadores de 16 países.

Barcelona - Depois do 
empate em 0 a 0 na Alema-
nha, graças à ótima atua-
ção de Ter-Stegen, Borus-
sia Dortmund e Barcelo-
na voltam a se encontrar 
nesta quarta-feira (27). O 
duelo, que terá início às 
17h (de Brasília), no Camp 
Nou, garante ao vencedor 
uma vaga nas oitavas de fi-
nal da Liga dos Campeões.

O Barça pode celebrar 
a classificação mesmo em 
caso de empate, desde que 
a zebra passeie no Sinobo 

Stadium e o Slavia Pra-
ga vença a Inter de Milão. 
Mas o técnico catalão, Er-
nesto Valverde, não quer 
depender disso e classificou 
o duelo contra os alemães 
como jogo mais importante 
da temporada.

Em campo, ele não po-
derá contar com os laterais 
Jordi Alba e Nelson Seme-
do, lesionados, enquanto o 
zagueiro Lenglet ainda é 
dúvida. Piqué está suspen-
so e também não joga. Por 
fim, Griezmann, que vem 

de más atuações, pode dar 
lugar a Dembelé pelo lado 
esquerdo do ataque.

Do lado alemão, uma vi-
tória pode aumentar o pra-
zo de validade do treinador 
Lucien Favre. O Borussia é 
apenas o sétimo colocado na 
Bundesliga e vem do empate 
em 3 a 3 contra o Paderborn, 
lanterna da competição. Se-
gundo informações da im-
prensa alemã, o comandante 
suíço será demitido caso não 
retorne da Espanha com 
uma vitória.

SELEÇÃO DO ANO | Uefa divulga 
lista com quatro brasileiros

U
E
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Barcelona x Borussia vale uma
vaga nas oitavas da Champions

BOXE | Brasileiros medalham na Finlândia na corrida olímpica
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br Com a proximidade do 

fim da concessão do trans-
porte público cascavelense, 
em 2021, o governo munici-
pal prepara o novo certame 
já para 2020, devido à neces-
sidade de cumprimento dos 
prazos e à necessidade de 
uma definição antecipada 
para evitar que o serviço 
seja interrompido ou ocorra 
prorrogação. “O Município 
deve fazer uma nova conces-
são pública, já que essa de 
20 anos está perto do fim. 
É preciso repensar os próxi-
mos 20 anos do transporte 
público, pois a cidade mudou. 
Tivemos a modernização 
do modal de transporte e 
há uma projeção de cresci-
mento. Precisamos pensar 
em alternativas, como frota 
elétrica, híbrida e linhas dife-
renciadas”, explica Edson 
Zorek, secretário de Planeja-
mento e Gestão de Pessoas.

Um raio-X do sistema é 
feito por meio de estudos para 
elaborar o novo edital. Como 
se trata de uma licitação, há 
riscos de impugnações de con-
correntes, o que pode levar a 
briga aos tribunais e atrasar o 
novo contrato. Além disso, 
as empresas participantes 
precisam se preparar em 
relação a equipamentos, 
frota, sistema e recruta-
mento de servidores. Moti-
vos que justificam a realiza-
ção do certame pela atual 
gestão, deixando tudo pronto 
para a futura equipe que assu-
mir o Paço Municipal. 

Há dois meses foi criada 
por decreto a comissão 
de transição do ser viço 
de bilhetagem eletrônica 
de venda de passagens 
e vale-transporte, medida 
que visa maior controle 
do sistema em Cascavel e 
que também auxiliará nos 
rumos da licitação. Zorek é 
o coordenador da comissão, 

Poupança ValeSim
Os créditos da bilhetagem eletrônica comprados para 

embarque no transporte público em Cascavel e não usados 
pelos passageiros somam R$ 4,2 milhões. O montante 
é o acumulado de 2009 a 2019 pela ValeSim, empresa 
terceirizada responsável pelo sistema. Até então, esse 

recurso ficava para operacionalização do próprio sistema. 
Com a administração feita pela autarquia de trânsito, há 

análises de onde o dinheiro possa ser aplicado. Desde que 
entrou em funcionamento o sistema por meio de cartão 
magnético, em 2015, a prefeitura deixou de controlar as 

movimentações de venda de bilhetes. 

Pente-fino
As sindicâncias se tornaram comuns no Paço Municipal 

para apurar diversas situações, porém, nem sempre 
os resultados se tornam públicos. Por isso, o vereador 

Fernando Hallberg está fazendo um pente-fino: quer da 
Procuradoria Jurídica levantamento completo sobre as 

sindicâncias abertas e as sanções aplicadas.

Copel na mira
Os vereadores Aldonir 
Cabral (PDT), Fernando 
Hallberg (PDT) e Valdecir 
Alcântara (PSL) assinam 
proposta de lei que obriga 
a Copel a atender as 
normas técnicas aplicáveis 
à ocupação do espaço 
público, promover a retirada 
dos fios inutilizados nos 
postes de sua infraestrutura, 
notificar as demais 
empresas que utilizam seus 
postes como suporte de 
seus cabeamentos nas vias 
públicas de Cascavel, e dá 
outras providências.

Até multas
A Copel é orientada a 
usar de forma ordenada o 
alinhamento das fiações 
e dos equipamentos, 
respeitando as normas 
técnicas. O Município 
deverá notificar a Copel 
sobre a necessidade de 
regularização - quando não 
for de sua responsabilidade, 
deverá notificar então os 
reais responsáveis em dez 
dias. Caso não atendam as 
exigências, a multa será de 
50 UFMs (Unidades Fiscais 
do Município). Passado o 
prazo, a multa diária será 

de 10 UFMs.

E a CPI?
O alarde foi grande há dois 
meses por parte do vereador 
Jorge Bocasanta (Pros) a 
respeito das UPAs (Unidades 
de Pronto-Atendimento). Na 
avaliação do parlamentar, 
havia mortes em excesso. 
Só que a tão falada CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito), que então poderia 
avaliar a origem do problema, 
caiu no esquecimento, 
embora na época houvesse 
assinaturas suficientes para 
que a investigação fosse feita 
pelos parlamentares.

Resultados 
do trabalho
Como um modelo a ser 
implantado no Estado, o 
Programa de Agricultura 
Urbana será explorado 
hoje, a partir das 8h, no 1º 
Congresso de Agricultura 
Urbana que será realizado 
em Cascavel na Fundetec. O 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) aposta na ação como 
um transformador da 
realidade social e econômica 
e apresentará a ação entre os 
participantes.

Concessão do transporte
será antecipada para 2020

que já se reuniu duas vezes 
e terá novo encontro entre 
esta sexta e a terça-feira da 
semana que vem. O encon-
tro depende da disponibili-
dade de advogados que são 
de Curitiba e vêm participar. 
A ValeSim chegou a ingres-
sar na Justiça contra essa 
alteração, mas a Justiça 
reconheceu a legalidade do 
Município.

Foram solicitados dados 
em relação à situação téc-
nica, judicial e financeira para 
transição da ValeSim, que 
terá controle do Executivo 
municipal. A proposta é fazer 
uma operacionalização que 
evite impactos no serviço. 

Planilhas de custos da 
empresa que repassa o 
dinheiro às empresas do trans-
porte público estão sob aná-
lise da Secretaria de Finanças. 

O Município analisa se é 
viável manter a empresa ou 
se a estrutura será repas-
sada para uma repartição 
da Transitar (que substi-
tuirá a Cettrans), por exem-
plo. “Não podemos afirmar 
como e se vai continuar da 
mesma forma. Teremos 
mais uma reunião para veri-
ficar a legislação e também 
as melhores condições. A 
empresa atual foi criada 
para operacionalizar a venda 
e a arrecadação das passa-
gens, agora, com essa atua-
ção, o Executivo passa a ter 
maior controle”, diz Zorek.

A ValeSim conta com dez 
servidores. A manutenção 
da sede ao lado da Cate-
dral Nossa Senhora Apare-
cida também dependerá da 
avaliação da comissão. Por 
mês, a arrecadação com a 
venda de passagens chega 
a R$ 4 milhões, em média. 
São rodados cerca de 800 
mil quilômetros por dia.  
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

Vem
P R O M O Ç Ã O

poupar
ganhar

e

Poupe com a 
gente e ganhe 
números da 
sorte para 
concorrer.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características 
essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, 
CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível 
para pagamento pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 
0800 724 7220. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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Sérgio Dileto Ampese
ª 05 de abril de 1940
V 25 de novembro de 2019 
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A despedida

 Natural de Nova Bassano (RS), 
Sérgio Dileto Ampese viveu na 
cidade gaúcha até 1973, quando 
se mudou para Medianeira, no 
oeste do Paraná, acompanhado 
da família para trabalhar no ramo 
de carnes. Mas logo a cidade para-
naense ficou pequena para Sérgio, 
que queria um local de desenvolvi-
mento promissor, e, por isso, veio 
morar em Cascavel. 

Aqui, Gaúcho - apelido lhe dado 
pelos amigos - trabalhava como 
churrasqueiro em uma panifica-
dora. Mesmo local onde conhe-
ceu Joneide Peletti, com quem se 
casou pouco tempo depois. “Ele 
adorava dançar, então me convidou 
para sair e nós fomos... mas eu 
não sabia dançar e ele me ensi-
nou”, conta Joneide. Em 2012, os 
dois oficializaram a união.

Há dois meses, Sérgio Ampese descobriu um câncer maligno no cérebro. No dia 17 de 
novembro ele foi internado após sentir um mal-estar. A esposa, Joneide Piletti, conta 
que ele precisou ficar sedado pois sentia muitas dores. Uma semana depois Sérgio teve 
falência múltipla de órgãos. Ele deixa os filhos Maisa, Marisséia e Douglas Ampese, os 
enteados Jhonatam, Jennifer e Jherianne Piletti e a esposa, Joneide. 

O pé de valsa
A paixão pela dança passou 

também para Joneide, que fez um 
curso para “fazer bonito” do lado 
do marido. “Nós frequentávamos 
muito o CTG [Centro de Tradições 
Gaúchas] porque ele gostava de 
manter suas origens”.  

Churrasco
Reunir a família e fazer churrasco 

eram grandes paixões de Sérgio 
Ampese, que, além dos três filhos 
que tinha do primeiro casamento, 

tinha grande carinho pelos filhos de 
Joneide Peletti, seus enteados. “Ele 

fazia questão de reunir a família 
toda aos domingos, assar carne e 

conversar”, conta a esposa, Joneide.

SÉRGIO com as filhas Marisséia e Maisa

SÉRGIO Ampese com a esposa, Joneide Piletti

SÉRGIO recebeu carinhosamente o apelido de Gaúcho
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1- FLAVIO DANIEL SZEKUT E EDUARDA MARINHO VASCONCELOS
2- GIOVANE DA FONSECA E CELIA APARECIDA ALIPIO
3- DANIEL ALVES E JÚLIA MACHADO DOS SANTOS
4- JOÃO MARCOS CARDOZO VENSKE DE LIMA E JESSICA FERNANDA IDALGO
5- LUCAS MENESES DE CASTRO E MARIANE CHRISTO
6- MARCELO DOS SANTOS E YASMIN BOSCO DE ASSIS
7- VINICIUS FERNEDA ROCHA E EDUARDO BEZERRA DE MELO
8- GILDO LIMA MENEZES E TAYANE SOUSA DA SILVA
9- WALISSON FERNANDO PEREIRA E PRISCILLA AMARAL
10- HANDERSON AHMANN DE SOUZA E CLEIDE TUPECH
11- RODRIGO ALEX SANDRO PEREIRA E MARIA HELENA PEREIRA DE CASTRO

Em Cascavel, o maior número de casos 
de Aids está na população com idade entre 
20 e 34 anos, que representam 47,4% dos 
casos e de 35 a 49, com 30,5%. Hoje, 36,6% 
dos casos registrados com HIV/Aids são 
mulheres e 63,4% são homens. 

Das novas infecções registradas em 
2016, 35% são de jovens de 15 a 24 anos, 
o grupo mais vulnerável de todos. Os hete-
rossexuais representam 65,3% dos casos, 
desmentindo o estigma social, e os homos-
sexuais, 23,1%, os bissexuais 7,5% e a trans-
missão vertical (de mãe para filho), 0,5%. 
Casos não informados representam 4,2%. 

Foram registrados 129 novos casos de            
IV e Aids em Cascavel neste ano.

Em Cascavel, o Cedip (Centro Especia-
lizado em Doenças Infecciosas e Parasitá-
rias) presta assistência às pessoas que têm 
o diagnóstico de HIV, hepatite, doenças 
sexualmente transmissíveis e infectologia 

geral e também realiza trabalhos de pre-
venção, com palestras e testes. 

ENFRENTAMENTO
Para a coordenadora do Cedip, os princi-

pais desafios para o enfrentamento da epide-
mia HIV/Aids/IST é entender a questão como 
um problema de todos, trabalhar todas as for-
mas de prevenção de infecções sexualmente 
transmissível sem tabu ou preconceito, fazer 
a informação chegar a adolescentes e jovens, 
que têm início precoce do uso de álcool, dro-
gas e vida sexual com pouca percepção de 
risco, debater o assunto de forma clara e obje-
tiva, campanhas de prevenção especialmente 
para população com maior vulnerabilidade e 
garantir que medidas adotadas de prevenção 
não sejam esquecidas.

PREVENÇÃO
A principal medida contra a transmissão de 

Alerta: disparam os casos de
Aids/HIV em homens jovens

HIV no Brasil é o uso de preservativo (camisinha). 

ONDE FAZER TESTE?
Os testes podem ser feitos no Cedip, às 

segundas, terças e quartas-feiras das 7h as 
12h (orientação e testagem) e quinta, das 7h 
às 17h, e também nas unidades de saúde.

O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial 
de Luta Contra Aids e haverá teste rápido 
de HIV no Cedip de 2 a 6 de dezembro das 
7h às 19h. De graça!

  

Sábado é o “Dia D” 
contra o Aedes

Neste sábado (30), o Município de 
Cascavel participa do “Dia D” de Combate 
ao Aedes aegypti, data estabelecida pelo 
Ministério da Saúde visando à mobiliza-
ção social na conscientização do controle 
desse vetor. Para isso, a Secretaria de 
Saúde dividiu a cidade em 13 regiões, nas 
quais serão disponibilizadas equipes para 
o trabalho descentralizado com ativida-
des lúdicas e educativas das 8h30 às 12h.

Cada equipe visitará supermercados, 
terminais de transbordo e outros pontos 
estratégicos com a distribuição de mate-
rial educativo para alertar a comunidade 
sobre a fase mais crítica do ano para a 
proliferação do mosquito, estimulada 
pelo calor e pelas chuvas de verão. 

CAMINHADA
No período da tarde, as atividades serão 

no Lago Municipal. A concentração, a partir 
das 14h, será no quiosque do Lago, onde 
haverá abordagem direta, panfletagem, 
demonstração de maquetes, ciclo de vida 
do vetor, bem como atividades lúdicas com 
o apoio do Comitê de Combate ao Aedes 
de Cascavel, que é composto por diversos 
setores e secretarias do Município.

PASSE o leitor de QR 
Code do seu celular 
para ver o cronograma 
das visitas no Dia D

Informações:
Rua Cuiabá, 2.340 - Ciro Nardi
Fones: (45) 3902-1722 e 3392-6420
Email: cedip@cascavel.pr.gov.br
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 Os secretários municipais de 
Meio Ambiente, Wagner Yonegura, 
e de Agricultura, Nei Haveroth, a 
veterinária da Vigilância Ambien-
tal, Paula Costa Lis, o presidente 
do Sindicato Rural Patronal, Paulo 
Orso, e agricultores da região 
de Sede Alvorada participaram 
nessa terça-feira (26) do lança-
mento do projeto-piloto para con-
trole biológico de borrachudos na 
bacia hidrográfica de Cascavel. 

Os produtores receberam 
orientações de como, onde e 
quando fazer a aplicação do BTI 
(larvicida biológico), produto de 

 Para evitar que a Black Friday se 
torne uma “black fraude”, o Procon 
de Cascavel cotou o valor de 24 pro-
dutos diferentes em seis sites.

Há alguns anos o Brasil adotou a 
tradicional feira de queima de esto-
ques norte-americana realizada sem-
pre na última sexta-feira de novem-
bro, que, neste ano, será dia 29. Os 
produtos eletrônicos costumam ser 
os preferidos dos consumidores.

Procon divulga pesquisa da
Black Friday: variação de 84%

Entre os aparelhos celulares 
pesquisados, o que mais apresen-
tou variação de preço foi o Xiaomi 
MI 8 de 64g, que no site da Havan 
foi encontrado por R$ 1.699,90 e no 
site da Magazine Luiza estava por R$ 
1.394,10, ou seja, 18% mais barato.

Entre as três TVs cotadas, a 
maior variação chegou a 65%. A 
Smart TV da Samsung de 43 pole-
gadas foi encontrada no site da 

Plantão do Procon
Telefone fixo: (45) 3902-6308 
WhatsApp: (45) 99103-0445  

Orientações
Além da pesquisa de preços, o Procon de Cascavel dá algumas 

dicas para os consumidores que querem aproveitar as promoções 
da Black Friday. Uma delas é fazer listas dos produtos que real-

mente precisa ou que deseja comprar, para não acabar levando para 
casa mais do que o necessário. 

Outra dica é para que os consumidores pesquisem os preços. 
“As pessoas podem ‘printar’ as páginas antes da promoção e no 

dia para comparar os preços”, orienta a fiscal e agente de Defesa e 
Proteção do Consumidor, Patrícia Finato.

Patrícia alerta ainda que os consumidores verifiquem se o site 
em que forem realizar a compra é seguro. “O consumidor deve se 
certificar de que a empresa existe, verificando se possui endereço 

físico e canal de relacionamento com o próprio consumidor”.  

Colombo por R$ 2.302,23, e no site 
das Casas Bahia e do Ponto Frio a 
mesma TV está por R$ 1.599.

Há consumidores que aprovei-
tam a época para comprarem pro-
dutos para a casa. A panela airfryer 
da marca Britânia apresentou uma 
variação de 62%. No site da Maga-
zine Luiza, o produto pode ser adqui-
rido por R$ 246,91, já no site do 
Ponto Frio ele custa R$ 399,90.

O refrigerador de duas por-
tas da Electrolux foi cotado por  
R$ 1.999,90 nos sites da Havan e 
do Ponto Frio, já no site das Casas 
Bahia o produto está por R$ 1.589, 
ou seja, 20,5% mais barato.

Todos os valores estão à disposi-
ção no site do Procon de Cascavel. 

controle biológico do borrachudo. 
Na reunião, foram mobilizados 

os produtores rurais numa extensão 
de 25 quilômetros do Rio das Antas, 
iniciando pelo perímetro urbano. Os 
agricultores receberam o BTI, pro-
duto biológico com ação exclusiva 
nas larvas do borrachudo, e foram 
orientados quanto à aplicação. 
Também foi feita uma demonstra-
ção de como fazer a aplicação. 

A APLICAÇÃO
Para que os resultados sejam 

alcançados foi feita a medição 
de vazão do rio para definir a 

quantidade do produto que será 
usado de agora até o dia 21 de 
janeiro de 2020. 

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente, a proliferação 
do mosquito aconteceu devido 
a um desequilíbrio ecológico e 
excesso de matéria orgânica no 
rio, além da falta de predadores 
naturais. “O controle que esta-
mos propondo é com um agente 
biológico que combate as larvas 
do borrachudo e não prejudica 
o meio ambiente, vegetação, 
algas e peixes e não contamina 
a água”, concluiu Yonegura.

Projeto-piloto inicia combate ao borrachudo

n Reportagem: Milena Lemes
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O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom 
em ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se cuidado muito 
bem fisicamente. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e com movimentos errados.

Reoriente as suas prioridades, é hora de agir 
para conseguir alcançar seus objetivos. Você 
vai precisar dormir muito e vai recarregar as 
baterias totalmente. No entanto, você está em 
excelente forma.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, 
você sentirá necessidade de relaxamento, use 
isso ao seu favor e deixe tudo para trás. Hoje há 
uma sensação interna de calma, que é favorável 
para recarregar as suas baterias psicologicamente.

Os movimentos planetários causarão tensão hoje, 
mas algumas boas notícias vão compensar isso. 
Você está perdendo a calma muito rapidamente 
e vai gastar energia com isso. Obtenha algum 
espaço, você tem tempo suficiente.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

O superaquecimento mental girando ao seu 
redor está fazendo você perder a paciência. 
Tente ficar algum tempo sozinho. Você está 
se beneficiando de influências planetárias que 
vão ser boas para sua saúde.  

Você vai obter um retorno positivo dos esforços 
do mês passado. Há festas em todos os lugares. 
Existem motivos para comemorar! As doenças 
psicossomáticas e distúrbios leves que está 
sofrendo são causados pelas suas frustrações.  

Suas amizades serão destacadas e será um 
fator importante em sua autorrealização. Não 
seja tão duro consigo mesmo, mesmo se 
estiver convencido de que isso o ajudará a 
chegar à frente com mais rapidez.   

Você está seguindo o seu plano. Siga o entu-
siasmo de ontem, as coisas positivas estão 
no horizonte. Sua distração está crescendo 
e você está encontrando dificuldades para 
achar uma medida de calma.

Você terá a oportunidade de decidir se seus 
amigos são realmente sinceros. Você não está 
muito inclinado a cuidar de si mesmo, mas ape-
nas uma tendência ao excesso pode ameaçar 
o seu bem-estar. Vá com calma.

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você 
fizer um esforço consistente para moderar sua 
impaciência, você será um vencedor. O seu oti-
mismo crescente está lhe dando mais energia.

As pessoas vão tentar influenciá-lo, mas não aceite 
as palavras de ninguém. Seus músculos vão estar 
cansados e você será atormentado com dores. Beba 
mais água e se mantenha em movimento para eli-
minar as toxinas que fazem você se sentir assim.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A cor que 
simboliza

o luto
(BR)

Órgão que
recobre o

corpo

Pessoa
que traba-

lha nas
eleições

Gênero
musical
da Bahia

Proibir
(uma lei)

Afoito;
apressado

(?) Cubas, 
criação de
M. de Assis

(Lit.)

1.002, em 
algarismos
romanos

"(?) é
humano"

(dito) 

A segunda
das cinco

vogais
Achou 

engraçado 

"(?) Maria",
minissérie
de 2005

(TV)

Sentimen-
to de inse-
gurança

Tudo o
que serve 
de suporte

Ary Toledo,
humorista

Virar a 
(?): mudar
de opinião
(bras. pop.)

Produto
da trans-
piração

(?) qual:
do mesmo

jeito

Boletim de
Ocorrên-

cia (sigla)

Em + a 
(contração)

O teste
típico do
curso de
línguas

Brotam
flores no
jardim

Possível

Cobertura de bolo, à
base de açúcar

Espaço entre a sexta
e a segunda-feira

Escola de
formação
de oficiais
Precisão

Puxador
de varal

Vaporoso

Nascida no
país cuja
capital é
La Paz

Ladrão
(gíria)
Pessoa
idêntica

Refletor
de luz

Lima Duar-
te, ator 

Barraca de
circos (pl.)
Conservado;
protegido

Milla Chris-
tie, atriz
Casa de
vinhos

Fatal;
letal

A 4a nota
musical

(?)-bull, ra-
ça de cães
Consoantes
de "povo"

3/mad. 5/vetar. 6/casaca — viável. 10/esbaforido.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROSDroga saía de Cascavel
para Rio e São Paulo 
Dez pessoas integrantes de um grupo 

que atuava no tráfico de drogas e forne-
cia maconha a diversas cidades do 
Estado e também a São Paulo e ao Rio 
de Janeiro foram presas ontem (26) 
em uma operação conjunta realizada 
pelo GDE (Grupo de Diligências Espe-
ciais) de Cascavel e pela Denarc (Divisão 
Estadual e Narcóticos). 

Cascavel era o ponto de armazena-
mento e distribuição da droga. “Esse 
grupo era muito bem organizado. Cada 
equipe tinha sua função definida: uma 
trazia a droga de Marechal Cândido Ron-
don e Porto Mendes até Cascavel e outra 
era responsável por fazer a distribuição 
para Curitiba, Boa Vista da Aparecida 
e Rio de Janeiro e São Paulo”, explica o 
delegado do GDE, Thiago Teixeira. 

Foram cinco meses de investigações 
conjuntas, dificultadas por medidas de 
“segurança” utilizadas pelos traficantes. 
“Os chefes do grupo já haviam sido pre-
sos, inclusive condenados, pelo mesmo 
crime em 2014 e 2015. Eles agiam da 
mesma forma na época, então tomaram 
uma série de precauções. Entre elas, a 
pouca quantidade transportada, cerca 
de 300 kg no máximo, para evitar gran-
des prejuízos, além da utilização de carros 
clonados e furtados e a troca constante 
desses veículos, o que trouxe um pouco 

de dificuldade na identificação do grupo”, 
afirma o delegado. 

Dentre os alvos dos mandados de 
prisão, três já estavam presos: dois em 
Cascavel e um em Foz do Iguaçu. 

APREENSÕES
Também foram cumpridos 13 manda-

dos de busca e apreensão. Foram apreen-
didos cerca de R$ 6 mil em dinheiro, 1,22 
tonelada de maconha e 14 veículos, seis 
deles com placas e chassis clonados. 
Alguns dos carros utilizados eram clona-
dos em SP e RJ, outros eram recebidos 
como pagamento pela droga fornecida 
naqueles estados. 

Os mandados foram cumpridos 
em Cascavel, Boa Vista, Santa Helena, 

GDE tenta localizar autores de furtos 
Após a prisão de dois suspeitos de participação em furtos registrados no início 

do mês em Cascavel, o GDE busca agora identificar e localizar outros envolvidos nos 
crimes.  Os dois rapazes presos na última segunda-feira (25) em uma casa no Jardim 
União confessaram participação em dois roubos: a uma farmácia e a uma panifica-
dora realizados no dia 2 de novembro na região do Bairro Neva. Nas duas ocasiões, 
bandidos entraram armados e levaram diversos objetos dos locais. Os presos já têm 

passagens por tráfico de drogas e roubo.  Eles foram identificados com o auxílio 
de câmeras de segurança.  A polícia afirma que mais pessoas estão envolvidas nos 

crimes, já que na panificadora há imagens de quatro ladrões. O carro utilizado 
nas ações seria um Corsa verde.  Quem tiver informações sobre os suspeitos pode 

repassá-las de forma anônima pelos telefones 197 e 190.  

Marechal Cândido Rondon e Curitiba. 
Os chefes de grupo foram presos em 

Cascavel, onde os mandados foram cum-
pridos nos bairros Interlagos, Floresta, 
Faculdade, Parque São Paulo, São Cris-
tóvão e 14 de Novembro.

Todos devem responder por tráfico de 
drogas, associação para o tráfico e orga-
nização criminosa.  

INVESTIGAÇÕES SEGUEM
A polícia acredita que o grupo agia 

pelo menos desde fevereiro. As investi-
gações continuam para identificar, além 
de outros integrantes da organização cri-
minosa, os clientes, ou seja, quem com-
prava a droga do grupo tanto no Paraná 
quanto nos outros estados. 
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 A judoca cascavelense Emilly Kauani 
da Rosa dos Santos, de 14 anos e 
da categoria Pesado (acima de 64 
kg), enfim foi derrotada em 2019. 
Foi no fim de semana, nos Jogos 
Escolares da Juventude, em Blumenau 
(SC). Sua algoz, nas disputas de 
12 a 14 anos, foi a sul-mato-gros-
sense Manuela Santos de Souza, que 
terminou campeã escolar nacional. 
Ainda assim, Emilly Kauani subiu ao 
pódio para receber a medalha de 
terceiro lugar. Foi a primeira vez este 

ano que a cascavelense não esteve no lugar mais alto do pódio, depois de ter sido campeã da Copa 
Paraná, do Paranaense, dos Jogos Escolares do Paraná, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato 
Pan-Americano. Agora ela terá uns dias de “folga” até a próxima disputa, o Campeonato Sul-Americano 
Escolar, que será em Assunção (PAR) de 30 de novembro a 7 de dezembro.

Os principais paratletas em idade 
escolar do Brasil estiveram reunidos 
na última semana em São Paulo 
para as disputas da Paralimpíadas 
Escolares 2019, realizadas no Cen-
tro de Treinamento Paralímpico pelo 
CPB (Comitê Paralímpico do Brasil).

Dentre eles estava o nadador Car-
los Augusto Alencar, único represen-
tante de Cascavel no evento que é 
o maior do mundo deste tipo, assim 
como já havia sido em 2018.

Desta vez, em seu último cam-
peonato em idade escolar, Carlos 
Augusto, aluno do Colégio Estadual 
Horácio Ribeiro dos Reis, superou 
sua participação do ano passado.

Campeão paraolímpico
Ele, que sozinho havia conquis-

tado três medalhas de ouro das 11 
obtidas por toda a equipe de natação 
da delegação paranaense na última 
edição, desta vez conquistou quatro 
medalhas de ouro das 12 obtidas 
pelos paranaenses.

Mais do que isso, Carlos Augusto 
mostrou que se preparou muito para 
as provas. Ele se tornou bicampeão 
nacional nos 50m costas, nos 50m 
livre e nos 100m livre, além de cam-
peão nos 50m peito. O detalhe é que 
as quatro medalhas de ouro deste 
ano foram conquistadas com direito 
a recordes das provas nas Paralim-
píadas Escolares.

DIVULGAÇÃO

 A equipe Sub-12 de futsal da Associação Atlética 
Comercial disputou a etapa final do Campeonato 
Paranaense no fim de semana, em Curitiba, e voltou 
para casa com o troféu de terceiro lugar e o artilheiro do 
Estadual: o atleta João Pagno Duarte, com 15 gols mar-
cados. O título ficou com a equipe do Paraná Clube, 
enquanto o Athletico-PR/Cancun ficou em segundo 
lugar. Também participaram da etapa final times de Foz 
do Iguaçu, Prudentópolis, Maringá e Guaíra, que foram 
derrotados pelos cascavelenses na primeira fase. Na 
semi, os comandados do técnico Aladinho perderam 
para o Athletico, e na disputa pelo bronze venceram 
novamente os maringaenses.

DIVULGAÇÃO

AAC
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 81 34 25 6 3 73 30 43
2º Santos 68 34 20 8 6 53 30 23
3º Palmeiras 68 34 19 11 4 53 27 26
4º Grêmio 59 34 17 8 9 57 34 23
5º Athletico-PR 56 34 16 8 10 47 31 16
6º São Paulo 54 34 14 12 8 34 25 9
7º Internacional 51 34 14 9 11 39 34 5
8º Corinthians 50 34 12 14 8 36 30 6
9º Goiás 46 34 13 7 14 39 54 -15
10º Bahia 44 34 11 11 12 39 38 1
11º Vasco 44 34 11 11 12 36 42 -6
12º Fortaleza 43 34 12 7 15 44 46 -2
13º Atlético-MG 41 34 11 8 15 39 45 -6
14º Botafogo 39 34 12 3 19 29 41 -12
15º Fluminense 38 34 10 8 16 34 44 -10
16º Ceará 37 34 10 7 17 33 34 -1
17º Cruzeiro 36 34 7 15 12 27 40 -13
18º CSA 29 34 7 8 19 21 51 -30
19º Chapecoense 28 34 6 10 18 27 48 -21
20º Avaí 18 34 3 9 22 16 52 -36

                 HOJE
19h30 Internacional x Goiás
19h30 Chapecoense x Botafogo
21h Bahia x Atlético-MG
21h30 Corinthians x Avaí
21h30 Flamengo x Ceará
21h30 Athletico-PR x Grêmio

                    AMANHÃ
19h30 Fluminense x Palmeiras
20h Fortaleza x Santos
20h30 São Paulo x Vasco
21h30 Cruzeiro x CSA

35ª RODADA

SÉRIE A

Quer mais?
A escalação desta noite só será confirmada momentos antes do jogo com o 

Ceará, mas independentemente dela, o Flamengo, que ao vencer o Grêmio na 33ª 
rodada chegou aos 25 triunfos e se tornou a equipe com mais vitórias na história do 
Brasileirão dos pontos corridos, ultrapassando o Cruzeiro de 2014, o Corinthians de 

2015 e o Palmeiras de 2016, ainda busca outros recordes no campeonato. E, caso 
não perca em nenhuma das últimas quatro rodadas, o Rubro-Negro, batido apenas três 
vezes na atual edição, também deterá o recorde de time com menos derrotas. O Palmei-

ras de Felipão no ano passado e o São Paulo de 2006 foram derrotados quatro vezes.
Com 81 pontos, o Flamengo já igualou a histórica pontuação do Corinthians de 

2015 e basta um empate nas últimas quatro rodadas para se tornar a equipe com 
mais pontos do Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes. Já na era total dos pon-

tos corridos, é impossível alcançar os 100 pontos do Cruzeiro de 2003, mas pode 
ultrapassar o aproveitamento de 72,5% dos pontos daquele time da Raposa.
O Flamengo de 2019 pode também ultrapassar o Corinthians de 2015 e o Palmeiras de 

2018, que fizeram 50 pontos em seus domínios. O Fla tem 47 pontos conquistados como 
mandantes (15 vitórias e dois empates) e pode ainda encerrar o campeonato invicto em 

casa, feito conquistado apenas pelo Grêmio de 2009 e pelo Atlético-MG de 2012.

 Depois de faturar a Libertado-
res e o Brasileirão no último fim 
de semana, o Flamengo volta a 
campo nesta quar ta-feira (27) 
com mudanças no time para 
enfrentar o Ceará, às 21h30, 
no Maracanã, pela 35ª rodada 
da Série A. Mesmo em busca de 
recordes no campeonato nacional 
e estádio lotado – mais de 57 mil 
ingressos foram vendidos anteci-
padamente – para ver o Rubro-Ne-
gro receber o troféu de campeão 
brasileiro, o técnico Jorge Jesus 

Recordes e troféu

deve poupar parte dos titulares.
Da equipe que começou jogando 

diante do River Plate, é possível 
que apenas Rodrigo Caio e Ever-
ton Ribeiro comecem jogando. No 
entanto, uma avaliação física ainda 
será feita com todo grupo para 
saber quem estará à disposição.

Nomes como Vinicius Souza, 
o Vinição, Diego, Vitinho e Reinier 
devem estar no time titular. Assim 
como Lincoln, substituto natural de 
Gabigol, herói da conquista rubro-
-negra diante os argentinos.



16 ESPORTE HOJE NEWS, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

JOGAM HOJE
SÉRIE A

19h30 Chapecoense x Botafogo
19h30 Internacional x Goiás
21h Bahia x Atlético-MG
21h30 Athletico-PR x Grêmio
21h30 Corinthians x Avaí
21h30 Flamengo x Ceará

LIGA DOS CAMPEÕES
14h55 Valencia x Chelsea
14h55 Zenit x Lyon
17h Barcelona x B. Dortmund
17h Lille x Ajax
17h Liverpool x Napoli
17h Genk x FC Salzburg
17h	 RB	Leipzig	 x	 Benfica
17h Slavia Praga x Internazionale 

PLACAR DE ONTEM
     SÉRIE B

 Ponte Preta ?x? B. de Pelotas

   LIGA DOS CAMPEÕES
 Galatasaray 1x1 Club Brugge
 L. Moscou 0x2 B. Leverkusen
 Atalanta 2x0 D. Zagreb
 Juventus 1x0 At. de Madri
 Man. City 1x1 Shakhtar Donetsk
 Real Madrid 2x2 PSG
 E. Vermelha 0x6 B. de Munique
 Tottenham 4x2 Olympiakos

Quem para o Liverpool?
Equipe que está na mira do torcedor 

do Flamengo, que em dezembro quer sol-
tar agora o grito de campeão mundial, o 
Liverpool tem sido o time a ser batido 
na Europa. Atual campeão da Liga dos 
Campeões e líder invicto do Campeo-
nato Inglês após 13 rodadas, os Reds só 
não estão invictos após cerca de quatro 
meses de calendário por causa do Napoli, 
adversário desta quarta-feira (27) pela 5ª 
e penúltima rodada da Champions, às 17h 
(de Brasília), no Anfild, na Inglaterra.

As duas equipes estão no Grupo E 
(assim como RB Salzburg e Genk), e fize-
ram a partida de inauguração da chave, 
no dia 17 de setembro. No San Paolo, em 
Nápoles (ITA), os rivais desta quarta dis-
putaram um excelente jogo, e o time ita-
liano saiu com a vitória por 2 a 0, apesar 
de ter sido bem ameaçado pelo Liverpool.

Os gols foram marcados por Mertens 
e Llorente e encerraram uma invenci-
bilidade de 12 jogos do Liverpool, que 
vinha desde a temporada passada sem 
perder nenhum compromisso oficial. Essa 

é também a única das 22 partidas desta 
atual temporada em que Klopp e seus 
comandados saíram de campo derrota-
dos neste início de temporada 2019/20.

Antes dos jogos oficiais, os Reds dispu-
taram sete amistosos preparatórios, com 
três vitorias (Tranmere Rovers, Bradford 
City e Lyon), um empate (Sporting) e três 
derrotas, sendo uma delas para o Napoli, 
além de Sevilla e Borussia Dortmund.

GRUPO E
No duelo desta quarta entre os líde-

res do Grupo E, quem vencer garantirá 
vaga nas oitavas de final. Caso o Liverpool 
encerre a freguesia para o Napoli, além 
da vaga garantirá também a primeira 
posição do grupo. Já caso a outra partida 
da chave, entre Genk e RB Salzburg, no 
mesmo horário, termine com vitória dos 
donos da casa, ingleses e italianos avança-
rão antecipadamente de fase. O Liverpool 
lidera o grupo com 9 pontos, o Napoli é o 
segundo com 8, o RB Salzburg é o terceiro 
com 4 e o Genk o lanterna com 1.
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