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FPF divulga tabela do Campeonato Paranaense 2019; 
Atletiba será na quarta rodada

 A Federação Paranaense de Fute-

bol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira, a 

tabela de jogos do Campeonato Parana-

ense de 2019. A edição 105 começa no dia 

20 de janeiro, e a inal está prevista para 
os dias 14 e 21 de abril. Caso o mesmo 

time seja campeão das duas taças, ele 

será o campeão estadual, no dia 3 de abril.
 O atual campeão, Atlético-PR, es-

treia contra o Cascavel no dia 19 de ja-

neiro, um sábado, na Arena da Baixada. 
O vice-campeão, Coritiba, faz a primeira 

partida diante do Foz do Iguaçu, fora de 

casa. O Operário-PR, que em 2019 jogará 
a Série B do Brasileirão, enfrenta o Paraná 
Clube na Vila Capanema.

 O clássico Atletiba será na quarta 
rodada, no dia 30 de janeiro, uma quarta-
feira, na Arena da Baixada.
 O presidente da FPF, Hélio Cury, 

acredita que o campeonato será bastante 
competitivo, em razão da representativida-

de dos times que estão entre os principais 
torneios nacionais.

 - A expectativa é muito boa. Deve 
ser um campeonato muito disputado já 
que oito das doze equipes têm calendário 
para o restante do ano e por isso já esta-

rão com equipes competitivas desde o iní-
cio da temporada. Teremos uma equipe na 
Série A, quatro na Série B e três na Série 
D do Campeonato Brasileiro.
 O campeonato segue com o mes-

mo formato, com 12 clubes. O Atlético-PR 

é o atual campeão, e Operário-PR e Cas-

cavel CR são os novatos vindos da Divisão 
de Acesso do Paranaense.

 A fórmula será a mesma de 2018: 
serão duas taças em disputa: na primeira, 
os jogos acontecem de forma cruzada en-

tre os grupos A e B. Na segunda, os times 
da mesma chave jogam entre si. Ambas 

serão decididas em uma semiinal e uma 
inal disputadas em jogo único.
 Na edição 2019, os ídolos do Atlé-

tico-PR e Coritiba, Sicupira e Dirceu Krü-

ger, serão homenageados - cada um será 
o nome de uma das taças que dividem a 
primeira e segunda fase.

 1ª Taça - 
Barcímio Sicupira Júnior

 1ª Rodada - 19/01/2019 e   

 20/01/2019  - sábado e domingo
 Atlético-PR x Cascavel CR
 Foz do Iguaçu x Coritiba
 Cascavel FC x Toledo

 Paraná x Operário-PR
 Cianorte x Londrina
 Maringá x Rio Branco-PR
 2ª Rodada - 23/01/2019 e   
 24/01/2019 - quarta e quinta
 Cascavel FC x Atlético-PR
 Cianorte x Operário-PR
 Toledo x Rio Branco-PR
 Coritiba x Maringá
 Paraná x Foz do Iguaçu
 Cascavel CR x Londrina
 3ª Rodada - 27/01/2019 - domingo

 Maringá x Paraná
 Operário-PR x Cascavel CR
 Rio Branco-PR x Atlético-PR
 Coritiba x Toledo
 Foz do Iguaçu x Cianorte
 Londrina x Cascavel FC
 4ª Rodada - 30/01/2019 - 
 quarta-feira
 Operário-PR x Cascavel FC
 Atlético-PR x Coritiba
 Toledo x Paraná
 Cianorte x Maringá
 Foz do Iguaçu x Cascavel CR
 Londrina x Rio Branco-PR
 5ª Rodada - 02/02/2019 e   

 03/02/2019 - sábado e domingo
 Paraná x Atlético-PR
 Cascavel FC x Foz do Iguaçu
 Toledo x Cianorte
 Cascavel CR x Maringá
 Rio Branco-PR x Operário-PR
 Coritiba x Londrina
 6ª Rodada - 10/02/2019 - domingo

 Londrina x Paraná
 Atlético-PR x Cianorte
 Cascavel CR x Toledo
 Maringá x Cascavel FC
 Rio Branco-PR x Foz do Iguaçu
 Operário-PR x Coritiba
 Semiinal da 1ª Taça
 Jogo Único - 17/02/2019 - domingo

 - 1º colocado A x 2º colocado A
 Jogo Único - 17/02/2019 - domingo

 - 1º colocado B x 2º colocado B
 Final da 1ª Taça
 Jogo Único - 24/02/2019 - domingo

 - Vencedor C ou D x Vencedor D ou C
 2ª Taça - Dirceu Krüger
 1ª Rodada - 02/03/2019, 09/03/2019  
 e 10/03/2019 - sábado, sábado e domingo

 Operário-PR x Londrina
 Atlético-PR x Toledo
 Foz do Iguaçu x Maringá
 Paraná x Cascavel FC
 Cianorte x Coritiba
 Cascavel CR x Rio Branco-PR
 2ª Rodada - 17/03/2019 - domingo
 Maringá x Atlético-PR
 Toledo x Operário-PR
 Londrina x Foz do Iguaçu
 Coritiba x Cascavel FC
 Rio Branco-PR x Paraná
 Cianorte x Cascavel CR
 3ª Rodada - 20/03/2019 e   
 21/03/2019 - quarta e quinta-feira
 Maringá x Londrina
 Foz do Iguaçu x Toledo
 Paraná x Cianorte
 Cascavel CR x Coritiba
 Cascavel FC x Rio Branco-PR
 Atlético-PR x Operário-PR
 4ª Rodada - 23/03/2019 e   
 24/03/2019 - sábado e domingo
 Paraná x Cascavel CR
 Operário-PR x Maringá
 Toledo x Londrina
 Coritiba x Rio Branco-PR
 Cianorte x Cascavel FC
 Atlético-PR x Foz do Iguaçu
 5ª Rodada - 31/03/2019 - domingo
 Maringá x Toledo
 Londrina x Atlético-PR
 Foz do Iguaçu x Operário-PR
 Coritiba x Paraná
 Cascavel FC x Cascavel CR
 Rio Branco-PR x Cianorte
 Semiinal da 2ª Taça
 Jogo Único - 03/04/2019 - quarta -  
 1ª colocado A x 2º colocado B
 Jogo Único - 03/04/2019 - quarta -  
 1ª colocado B x 2º colocado A
 Final da 2ª Taça
 Jogo Único - 07/04/2019 - domingo

 - Vencedor C ou D x Vencedor D ou C
 Final do Campeonato
 Jogo de ida - 14/04/2019 - domingo

 - campeão 1ª Taça ou 2ª Taça x   
 Campeão 2ª Taça ou 1ª Taça

 Jogo de volta - 21/04/2019 - domin 

 go 

 - campeão 2ª Taça ou 1ª Taça x   
 Campeão 1ª Taça ou 2ª Taça

Análise: ansiedade é o último obstáculo do Palmeiras 
no caminho para o título

 O último obstá-

culo a ser superado pelo 

Palmeiras agora é a an-

siedade. Até demorou 

um pouco mais do que o 
esperado, mas o time de 

Felipão se encontrou no 

segundo tempo da parti-

da contra o América-MG 

para golear por 4 a 0 e 

dar mais um passo mui-

to grande rumo ao título 
do Campeonato Brasi-
leiro.

 Em contagem 

regressiva para o seu 

terceiro título nacional 
nos últimos quatro anos, 
o Palmeiras precisará 
de calma nas próximas 
duas rodadas. Isso por-

que terá pela frente 
duas equipes que lutam 
contra o rebaixamen-

to: o Vasco, no Rio de 
Janeiro, e o Vitória, em 

casa.

 A ansiedade é 

tão grande que gerou 
até "fake news de título", 
com torcedor comemo-

rando gol que não exis-

tiu, do Grêmio contra o 
Flamengo no Maracanã.

 Na matemática, 
o Verdão ainda precisa 

de dois pontos para con-

irmar a conquista sem 
depender de outro resul-

tado. Mas a taça pode 

vir de outra forma: bas-

ta o Flamengo tropeçar 

e não conseguir manter 

100% de aproveitamen-

to nas últimas rodadas 
do Brasileirão – os ca-

riocas ainda enfrentam o 

Cruzeiro, no Mineirão, e 

o Atlético-PR, no Rio de 

Janeiro.

Calma, Verdão
 Na zona mista, 

após a partida contra o 

América-MG, os atle-

tas responderam sobre 

a necessidade de con-

trolar mais a ansiedade 

na medida que o título 
nacional ica cada vez 
mais perto.

 O tema até foi 

assunto na palestra 

dada por Felipão antes 

da partida. Experiente, 
o treinador ressaltou a 

importância de controlar 

os ânimos nos momen-

tos mais decisivos. A 

tranquilidade faltou no 
primeiro tempo contra 

os mineiros.

 Com a bola nos 

pés, o Palmeiras até en-

controu espaços quando 
buscou o jogo pelo meio, 

com Dudu ou Bruno 
Henrique. Pelos lados 
ou pelos cruzamentos, 

recursos para furar a 

retranca dos visitantes, 

pouco sucesso.

Deyverson entra, e 
Dudu desequilibra

 O incrível gol 
perdido por Borja antes 
do intervalo abalou o co-

lombiano e fez o Verdão 

ganhar força na segunda 

etapa. Com Deyverson, 
o Verdão teve mais mo-

bilidade no setor ofensi-

vo e só precisou de um 

gol suado de Luan para 

abrir caminho para uma 

goleada.

 Willian e Dudu 
marcaram, mas o gola-

ço de Dudu é que mere-

ce mais destaque pelos 
lados do Palmeiras. A 

atuação do camisa 7 foi 

apenas mais uma na co-

leção de desempenhos 

decisivos em momentos 

importantes da equipe 
alviverde no torneio.

 Dudu passou 
pela marcação com faci-

lidade, liderou o ataque 
palmeirense, deu assis-

tência para Willian com 
uma tranquilidade fora 
do comum e ainda mar-

cou um lindo gol de fora 

da área antes de deixar 
o gramado aplaudido e 

abraçado por Luiz Felipe 
Scolari no banco.

 Agora com 21 

jogos de invencibilida-

de, o Palmeiras mantém 

em ritmo acelerado sua 

caminhada rumo ao seu 

décimo título brasileiro.


