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"Número 1 do 
Brasil", Everton deve 

ser arma no banco 
para  decisão do 
Grêmio com River

 Ao se encaminhar 
para a Arena na noite desta 
terça-feira, o nervosismo dos 
gremistas na expectativa por 
Grêmio e River Plate, semi-
inal da Libertadores, será 
um sentimento dividido com 
um otimismo. Ainal, o gran-
de nome do ano, o artilheiro 
azul, preto e branco, estará 
novamente à disposição do 
técnico Renato Portaluppi. 
A tendência é que Everton 
esteja entre os reservas. 
Mas, ainda assim, é uma 
arma para deixar o Tricolor 
mais decisivo justamente na 
hora mais necessária. Moti-
vos para dar uma ponta de 
tranquilidade a um torcedor 
certamente ansioso por mais 
uma classiicação à inal.
 Conforme apurou o 
GloboEsporte.com, Renato 
vai mexer o mínimo possí-
vel no time. Por isso, a única 
mudança deve ser Paulo Mi-
randa na vaga do suspenso 
Kannemann. Léo Moura se 
candidata a vaga na lateral, 
mas Leonardo deve seguir 
na equipe titular. Everton 
vira, portanto, uma carta 
na manga para o segundo 
tempo. Se relaciona com a 
possibilidade de “usar a van-
tagem” no “momento certo”, 
reiteradas vezes por Renato.
 Everton está recu-
perado da lesão muscular, 
mas precisa passar por tes-
tes com os médicos e co-
missão técnica para carim-
bar presença no jogo – está 
sem atuar desde o dia 6 de 
outubro. O resguardo de co-
meçar a semiinal no banco 
vem daí, ainal são 24 dias 
sem entrar em campo e ape-
nas dois treinos com bola. 
Mesmo que Everton dê ao 
Grêmio um poder de deci-
são maior em campo, do alto 
dos seus 17 gols em 2018.
 "Everton antes de 
se lesionar era o número 1 
do Brasil hoje, tanto é que 
foi convocado. Volta em um 
momento decisivo, um joga-
dor decisivo" (Jael)
 - O Everton antes de 
se lesionar era o número 1 
do Brasil hoje, tanto é que 
foi convocado. É um grande 
jogador. Volta em um mo-
mento decisivo, um jogador 
decisivo. Se jogar, tenho 
certeza que será decisivo, 
porque vem fazendo isso o 
ano inteiro. Faz alguns me-
ses também machucou e fez 
gol na volta. Jogador que 
quando joga, entra para re-
solver. Espero que possa 
entrar ou iniciar, vai fazer a 
diferença para a gente - co-
mentou Jael, o parceiro de 
ataque.

Everton em 2018
17 gols

5 assistências
5 gols em 7 jogos na Liber-

tadores
 Convocado duas ve-
zes por Tite, foi cortado na 
última por conta do proble-
ma muscular. Sua presença 
no segundo tempo também 
encaixa com a estratégia 
gremista. A intenção é man-
ter o que foi feito no Monu-
mental de Nuñez, com mar-
cação forte para impedir o 
River de jogar. E apostar na 
velocidade e na bola parada. 
A entrada de Everton duran-
te o segundo tempo, com 
ou no lugar de Alisson, por 
exemplo, dá a possibilidade 
de explorar eventuais espa-
ços deixados.
 - Não sei se está 
100%, mas acho que esti-
ver 10%, já pode nos aju-
dar e muito. Se vai jogar ou 
não, o Renato vai montar, 
é um grande treinador para 
estes momentos, saber de-
inir quem vai jogar, porque 
está acostumado a grandes 
jogos. Se o Everton tiver no 
mínimo 50%, vai nos ajudar 
muito. Mas para voltar, creio 
que vai estar 100% - comple-
tou o centroavante gremista.
 Everton tem 23 chu-
tes na Libertadores, quarto 
na lista, e tem cinco gols na 
competição. Colocará todo o 
seu poder de fogo a serviço 
do Grêmio em busca da se-
gunda inal consecutiva de 
Libertadores.
GRÊMIO X RIVER PLATE 
- LIBERTADORES - SEMI-

FINAL (VOLTA)
 Local: Arena, em 
Porto Alegre
 Data e hora: terça-
feira (30/10), às 21h45
 Provável Grêmio: 
Marcelo Grohe; Leonardo 
(Léo Moura), Geromel, Pau-
lo Miranda e Bruno Cortez; 
Maicon, Michel, Cícero, Ra-
miro, Alisson (Everton); Jael.
 Quem está fora: 
Kannemann (suspenso), 
André (em recuperação) e 
Luan (lesionado)
 Pendurado: Alisson
 Provável River: Ar-
mani; Montiel, Maidana, Pi-
nola e Casco; Ponzio, Na-
cho Fernandez (Quintero), 
Palácios e Pity Martinez; 
Borre e Pratto (Scocco)
 Quem está fora: Nin-
guém.
 Pendurados: Maida-
na, Borré e Lucas Pratto
 Arbitragem: Andres 
Cunha será o árbitro, au-
xiliado por Nicolas Taran e 
Richard Trinidad, todos do 
Uruguai. O árbitro de vídeo 
será Leodan Gonzalez, tam-
bém uruguaio.
 Transmissão: Sportv 
(Gustavo Villani, Paulo Ce-
sar Vasconcellos e Muricy 
Ramalho). O GloboEsporte.
com acompanha em Tempo 
Real.

 Valor Total do Fornecedor:                                   R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).
 
 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 323.050,00 (trezentos e vinte e 
três mil e cinquenta reais)
 Primeiro de Maio, 25 de outubro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA

PORTARIA Nº 3.947, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018
 Prorroga o prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar, instaurado pela 
Portaria n° 3862/2018.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições, e
Considerando a Portaria n°. 3.862/2018, de 26 de julho de 2017, que instaurou Processo Administrativo 
Disciplinar e nomeou a comissão processante; 
 Considerando o Ofício n°. 006/2018, protocolo n°. 2568/2018 do dia 10/10/2018, da 
servidora Joslaine Beliato Cardoso, presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 
solicitando a prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos para mais 90 dias, conforme disposto 
no artigo 21 da Lei n°. 344/2009;
 RESOLVE: 
 Art. 1º Prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria n°. 3.862/2018, de 26 de julho de 2018, 
publicada no dia 02/08/2018.
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em, 24 de outubro de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal 


