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Palmeiras vence de novo e volta à semifinal da Libertadores
 Após 17 anos, 
o Palmeiras voltou à se-
mifinal da Copa Liber-
tadores, torneio que já 
conquistou em 1999 e no 
qual busca o bicampeo-
nato nesta edição. Quis 
o destino que o time en-
trasse no seleto grupo 
dos melhores da América 
nas mãos do técnico Luiz 
Felipe Scolari, que traz o 
DNA da competição em 
seu sangue. Nesta quar-
ta-feira, a equipe despa-
chou o Colo-Colo e ago-
ra aguarda a definição 
do seu adversário. 
 No jogo de ida, 
no Chile, o Palmeiras 
venceu por 2 a 0 e desta 
vez, no Allianz Parque, 
atuou concentrado e ga-

nhou novamente por 2 a 
0. O time vai enfrentar 
o vencedor do confron-
to entre Boca Juniors e 
Cruzeiro, que se decide 
nesta quinta no Minei-
rão - em Buenos Aires, 
a equipe argentina mar-
cou 2 a 0 e saiu com boa 
vantagem. 
 Felipão traba-
lhou dois anos e meio no 
futebol chinês e retornou 
ao Brasil no final do ano 
passado. Recebeu diver-
sas propostas, muitas 
vantajosas financeira-
mente, mas só balançou 
quando chegou o convi-
te do Palmeiras, clube 
onde havia trabalhado 
com sucesso entre 1997 
e 2000. Teve ainda uma 

segunda passagem de 
2010 a 2012 e nunca es-
condeu seu carinho pelo 
clube.
 Em pouco mais 
de dois meses de traba-
lho, conseguiu colocar 
o time na liderança do 
Campeonato Brasileiro 
e na semifinal da Liber-
tadores, competição que 
se tornou especialista e 
na qual mantém um óti-
mo aproveitamento - são 
61 partidas disputadas, 
com 34 vitórias, 13 em-
pates e 14 derrotas. 
 Em seis parti-
cipações como técnico, 
em cinco delas chegou 
até a semifinal. Felipão 
sempre destaca que a 
Libertadores é um tor-

neio diferente e 
conseguiu colo-
car isso na cabe-
ça de seus joga-
dores. Tanto que 
apesar da boa 
vantagem con-
quistada na casa 
do adversário, 
em nenhum mo-
mento o Palmei-
ras deixou a se-
riedade de lado. 
 Desde o 
começo, o time 
se concentrou 
na marcação e 
evitou se expor. 
Nos primeiros mi-
nutos, ficou espe-
rando que o Co-
lo-Colo tomasse 
as rédeas da partida - o 
time chileno tinha mais 
posse de bola -, mas 
essa presença era pou-
co eficiente. Então o Pal-
meiras passou a apostar 
nas arrancadas de Dudu. 
 O time brasileiro 
teve uma chance com 
Mayke, que chutou mal, 
e outra com Borja, que 
cabeceou para o alto. Até 
que aos 36 Dudu correu 
com a bola e chutou de 

pé esquerdo, de fora da 
área, fazendo um lindo 
gol e abrindo o placar. 
O atacante comemorou 
com a torcida e depois 
fez questão de dar um 
abraço em Felipão. 
 O único susto 
que o Palmeiras levou 
no primeiro tempo foi 
logo depois do gol, quan-
do a bola sobrou para 
Insaurralde na pequena 
área e ele mandou para 
o gol. Mas Weverton fez 

excelente defesa. E com 
isso time foi para o vesti-
ário com a vitória parcial 
e sensação de que a fa-
tura já estava liquidada. 
 Na etapa fi-
nal, logo no início Dudu 
sofreu falta de Opazo 
dentro da área e o juiz 
marcou pênalti. O co-
lombiano Borja cobrou e 
ampliou a vantagem da 
equipe. A partir daí, o Co-
lo-Colo tentou diminuir a 
desvantagem com “chu-

veirinhos” na área, sua 
única jogada de perigo, e 
o Palmeiras desperdiçou 
bons contra-ataques. E 
nas arquibancadas, a 
torcida foi fazendo festa 
e já sonhando com Boca 
Juniors ou Cruzeiro na 
semifinal. 
 O Palmeiras 
agora se concentra no 
Brasileirão, pois no sá-
bado vai encarar o São 
Paulo, no Morumbi, em 
clássico pela 28ª rodada.

Inep prepara divulgação dos
locais da prova para o dia 22

 O Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) divulga-
rá nas próximas semanas os 
locais de prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). A previsão é que 
isso seja feito no próximo 
dia 22. Os candidatos pode-
rão acessá-lo pela Página 
do Participante. 
 Após verificarem os 
locais onde farão a prova, 
a recomendação do Inep é 
que os estudantes conhe-
çam previamente o caminho 
que será percorrido nos dias 
do Enem antes da data do 
exame, para se familiariza-
rem com a rota, evitando im-
previstos no dia.
 Na reta final para o 
exame, que será aplicado 
nos dias 4 e 11 de novembro, 
o Inep informa que os estu-
dantes devem ficar atentos e 
acompanhar as divulgações 
do instituto, seja pelo site ofi-
cial, seja pelo Facebook ou 
Instagram. 

Estudantes 
 Neste ano, 5,5 mi-
lhões de estudantes em todo 
o país farão o Enem, o que 
significa imprimir 11 milhões 
de cadernos de questões. 
Na semana passada o Inep 
começou a enviar as provas 
para as 27 unidades da fe-
deração, até então, elas es-
tavam armazenadas em um 
batalhão do Exército Brasi-
leiro do estado de São Pau-
lo. 
 A operação envol-
ve Ministério da Educação 
(MEC), Ministério da Defesa, 
Inep e a Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos 
(ECT). As provas seguem 
para pontos de armazena-
gem no interior do país. Só 
no dia das provas, 4 e 11 de 
novembro, as provas serão 
enviadas para os 1.725 mu-
nicípios de aplicação, sem-
pre com escolta policial e 
rastreamento via satélite. 

Dicas 
 Desde a semana 

passada está disponível a 
Cartilha da Redação, em 
versão em PDF, para ouvin-
tes, e em vídeo em Língua 
Brasileiras de Sinais (Li-
bras), para surdos e defi-
cientes auditivos. 
 A Cartilha detalha 
todas as competências ava-
liadas e explica quais cri-
térios serão utilizados nas 
correções dos textos. Nela 
estão também redações que 
obtiveram pontuação máxi-
ma no Enem 2017, com co-
mentários. 
 Segundo o Inep, a 
ideia é apresentar exemplos 
positivos que contemplaram 
todos os critérios máximos 
de correção pelos diferen-
tes corretores. Na página 
do Inep é possível ainda 
acessar todas as edições 
anteriores do Enem e os 
respectivos gabaritos. Está 
disponível também uma pá-
gina com respostas às dúvi-
das mais frequentes sobre o 
Enem.

Chuva derruba árvores, alaga 
casas e deixa 17 mil sem energia
 A chuva registrada 
na tarde desta quarta-feira 
(3) provocou alagamentos, 
falta de energia, queda de 
árvores e descargas elé-
tricas. Segundo a Copel 
(Companhia Paranaense de 
Energia), por volta das 16h, 
mais de 17 mil imóveis fica-
ram sem energia elétrica, 
sendo a área mais afetada 
a região norte de Londrina. 
Equipes ainda trabalhavam 
na manhã desta quinta (4) 
para terminar de regularizar 
os pontos que permaneciam 
sem energia. 
 O coordenador-ad-
junto da Defesa Civil, De-
merval Anderson, afirma 
que a chuva teve uma força 
maior na zona leste, próxi-
mo à saída de Ibiporã. "No 
[bairro] Eucaliptos, um muro 

caiu e outra casa ficou to-
talmente alagada. Nós já 
solicitamos à Secretaria 
de Obras uma limpeza nos 
bueiros naquela região, 
para que não ocorra outros 
alagamentos." Um raio caiu 
em uma árvore localizado 
no Seminário São Vicente 
Palloti, na Avenida Tiraden-
tes, ao lado de uma escola. 
A árvore foi tirada com a 
ajuda da Sema (Secreta-
ria Estado Meio Ambien-
te) sem risco à população, 
mas provocou a queima de 
duas bombas de combustí-
veis de um estabelecimento 
próximo. Na Avenida Ange-
lina Ricci Vezozzo, ocorreu 
a queda de um poste que 
teve que ser trocado no ini-
cio da noite desta quarta. 
Demerval ainda relatou que, 

de todo o Brasil, Londrina é 
uma das cidades em que 
mais caem raios.

Como será a quinta 
 A previsão desta 
quinta-feira (4) é de tempo 
estável e com temperatu-
ras amenas comparada aos 
últimos dias, já que o dia 
começou com mínima de 
18°C e a máxima não deve 
ultrapassar os 28°C. A me-
teorologista do Iapar (Insti-
tuto Agronômico do Para-
ná) Angela Costa, afirma 
que a frente fria mais forte 
já se deslocou da cidade, 
mas ainda podem ocorrer 
precipitações ao longo do 
dia, de fraca intensidade e 
em pontos específicos. Na 
sexta-feira (5), o dia será 
ensolarado, sem nenhuma 
probabilidade de chuva. 


