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RESUMO

No Sudoeste do Paraná, o futsal desponta nos últimos anos como a modalidade
esportiva de maior apelo popular local. Diante disso, os veículos de comunicação
da região se encarregam da cobertura jornalística do cotidiano dos clubes. Dos
42 municípios pertencentes ao Sudoeste – nenhum com população superior a
100 mil habitantes -, 10 estão representados em alguma categoria do
Campeonato Paranaense. Em razão da relevância do futsal para a comunidade
e para a imprensa local, a pesquisa analisa 669 matérias produzidas por quatro
veículos de comunicação desta região (Diário do Sudoeste, Jornal de Beltrão,
Rádio Ampére e Rádio Chopinzinho) que atuam na internet. O estudo aponta
que a não utilização de muitas ferramentas possibilitadas pela rede pode estar
ligada ao baixo investimento financeiro destas empresas e à falta de instrução de
seus profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: Futsal; Jornalismo; Paraná; Sudoeste.
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1 INTRODUÇÃO

Criado em 1934, no Uruguai, o futsal é uma modalidade esportiva não-olímpica

(UNIOESTE, 2019). No Paraná, o Campeonato Paranaense de Futsal de nível

profissional está dividido em três categorias masculinas - Séries Ouro, Prata e Bronze -

equivalentes, respectivamente, à primeira, segunda e terceira divisões e, desde 2021,

em duas categorias disputadas por mulheres – as séries Ouro e Prata Feminina.

Essas competições são disputadas anualmente, sendo que a primeira edição da

Série Ouro Masculina ocorreu em 1995. Desde então, tradicionalmente, a cada

temporada, entre 14 e 16 clubes disputam o título. Ao fim de um certame, os dois

piores colocados são rebaixados à Série Prata do ano seguinte (CORREIO DO POVO

DO PARANÁ, 2018).

O Paraná é uma das praças mais relevantes para o futsal brasileiro. Prova disso

é que desde 2020 ostenta o título de estado com o maior número de representantes na

Liga Nacional1 – principal competição de clubes do país. Sendo estes: Campo Mourão

(Campo Mourão), Cascavel (Cascavel), Foz Cataratas (Foz do Iguaçu), Marreco

(Francisco Beltrão), Pato (Pato Branco) e Umuarama (Umuarama). Em nível de

representatividade nacional, o Paraná ainda conta com o Dois Vizinhos, que embora

não participe da Liga Nacional, venceu em 2020 a Copa do Brasil.

Todavia, a modalidade exerce representatividade no interior do estado,

fenômeno contrário na Região Metropolitana de Curitiba. Dos 14 clubes participantes

da Série Ouro Masculina de 2020, apenas São José dos Pinhais, da cidade homônima,

representa a região da capital paranaense (NAZARÉ, 2020). Entre os 13 times do

interior, nota-se uma supremacia do Sudoeste, com sete equipes: Acel (Chopinzinho),

Ampére (Ampére), Dois Vizinhos (Dois Vizinhos), Marreco (Francisco Beltrão), Palmas

(Palmas) e Pato (Pato Branco). Destes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), dois estão situados em municípios com população inferior a 20 mil

habitantes: Acel ² e Ampére ³.

O futsal é uma modalidade amplamente difundida no sudoeste paranaense. Seja

através da prática inicial nas escolas, seja através dos dirigentes esportivos que,

impossibilitados financeiramente de manter um clube de futebol, apostam em uma

1 Site oficial da competição: https://ligafutsal.com.br/.
² Página do município de Chopinzinho no site do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/chopinzinho.html.
³ Página do município de Ampére no site do IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/ampere
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equipe da modalidade das quadras. Nesta popularização, a imprensa exerce

importante papel na difusão das informações para um público cativo e altivo, já que a

modalidade tem relevância notória nesta região do estado. Embora existam inúmeras

ferramentas que possibilitam o jornalismo na internet, é perceptível uma baixa

variedade de veículos que cobrem o assunto. Nos últimos anos, o rádio, o jornal

impresso e a tevê do sudoeste paranaense passaram a concorrer também com o meio

digital quando o assunto é a cobertura do futsal.

A presente pesquisa pretende investigar como se dá a oferta das notícias na

internet sobre os clubes do Sudoeste do Campeonato Paranaense de Futsal. Levando

em conta a popularidade da modalidade e o grande espaço que ela ocupa na imprensa

do interior paranaense, busca-se apresentar um estudo acadêmico. Diante do exposto,

delimitamos o seguinte problema de pesquisa: como se configura a cobertura

jornalística do dia a dia do futsal pelos sites do Sudoeste do Paraná?

A pesquisa analisou os seguintes aspectos do fazer jornalístico digital sobre

futsal no Sudoeste paranaense: do ponto de vista do jornalismo digital, as ferramentas

utilizadas e quais não estão presentes na produção destes veículos; o grau de

profundidade desses conteúdos; a frequência das postagens de notícias relacionadas

ao futsal paranaense e a regionalidade da cobertura. Com isso, procuramos analisar a

intensidade da cobertura do futsal paranaense nesta região, bem como analisar a

exploração da hipermídia.

Esta pesquisa, portanto, está inserida dentro do contexto regional do Sudoeste

do Paraná. A região, inclusive, é vista como promissora quando se leva em conta o

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). De acordo com dados do Instituto

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) de 2010, Pato Branco e

Francisco Beltrão possuem, respectivamente, o 4º e 7º melhores desempenhos no

quesito entre os 399 municípios do estado. No entanto, quando se leva em conta a

questão populacional, de acordo com o IBGE, nenhum dos 42 integrantes do Sudoeste

ultrapassa a marca dos 100 mil habitantes. A forma como a região é constituída pode

ser um dos fatores que influenciem na forma como o jornalismo como um todo e

posteriormente a vertente esportiva são produzidos no local.

Em sua obra "Jornalismo Digital", Pollyana Ferrari (2010) cita que os primeiros

sites jornalísticos brasileiros são oriundos dos meios de comunicação tradicionais -

tevê, rádio e jornal impresso. Em relação ao Sudoeste do Paraná, pode-se dizer que o
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processo foi e é parecido. Os veículos que cobrem o dia a dia da região têm suas

raízes no jornal impresso, como o Diário do Sudoeste, de Pato Branco, e o Jornal de

Beltrão, de Francisco Beltrão, e também no rádio, como os sites das emissoras de

Ampére e Chopinzinho, ambas homônimas às respectivas cidades.

Partindo do problema de pesquisa deste estudo, no que se refere à forma como

se utiliza ou deixa-se de utilizar as ferramentas possibilidades pela internet na

produção jornalística, uma das hipóteses para tal configuração da produção estudada

pode estar na estrutura financeira e de equipamentos e do nível de capacitação dos

próprios profissionais.

A demanda destes profissionais, por exemplo, é um fator preponderante e que

pode explicar uma cobertura pouco frequente em relação ao futsal na internet. Levando

em conta a estrutura desses veículos, incomparável aos grandes conglomerados das

metrópoles, os jornalistas e radialistas transitam tanto pelo meio tradicional quanto pela

internet. No entanto, priorizam ainda a veiculação no primeiro.

Embora a internet rompa as divisas territoriais e promova a integração da

informação de forma rápida entre o mundo, os veículos no Sudoeste do estado não

fazem uma cobertura direcionada além do público local. Em alguns casos, o noticiário

não transcende os limites do município onde o veículo está instalado. Em outros, há

uma atenção dada, ainda que tímida, às equipes de cidades próximas.

A Metodologia, no capítulo seguinte, explica os processos adotados para a

execução desta pesquisa. Foram feitas análises de documentos e conteúdos através

de entrevistas com representantes dos respectivos veículos estudados e checagem de

matérias publicadas nos sites.

O terceiro capítulo, “Jornalismo: a prática da profissão”, enfoca os conceitos da

profissão e do profissional de jornalismo. O jornalismo digital é abordado no trabalho

através dos estudos de Artur Mello, Pollyana Ferrari, Suzana Barbosa e Verônica

Ferron. Carlos Camponez, Dominique Bertelli, Éder Carlos Wehrholdt, Franck

Bousquet, Marcelo Engel Bronoski, Nikos Smyrnaios e Vitor Amaral são as referências

em jornalismo local.

“Jornalismo esportivo” é o tema do capítulo 4. São apresentados aspectos do

trabalho do profissional na produção noticiosa desta área que, ao mesmo tempo,

consegue se difere e se assemelha aos demais nichos jornalísticos. A forma como a
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internet tem possibilitado novos campos de abordagem na área também é citada no

capítulo.

O capítulo 5, intitulado “O Futsal no Paraná”, fará uma contextualização a

respeito da modalidade que é o alvo da produção de jornalismo esportivo analisada no

trabalho. Questões relativas à história do Campeonato Paranaense de Futsal, à política

envolvendo os clubes e a Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS), a

relevância do futsal praticado no estado, bem como a prática durante a pandemia de

Covid-19 e a representatividade dos clubes da região Sudoeste são expostas no

capítulo.

A partir das entrevistas feitas com representantes dos veículos estudados nesta

pesquisa e dos dados coletados, o sexto capítulo, “Características dos conteúdos”, se

encarrega de mostrar, com índices, como a produção jornalística de futsal nos sites do

Sudoeste do Paraná acontece. Cada um dos veículos têm a produção analisada

conforme as características das notícias encontradas.

O capítulo 7 é o de conclusão do trabalho. Nele, os dados dos quatro veículos

são analisados de forma unificada. Através da interpretação dos aspectos da produção

jornalística estudada, é feito um diálogo com os aspectos teóricos citados

anteriormente no trabalho.

O estudante, por sua vez, atua na área cobrindo o futsal na região Centro-Sul

paranaense, o que justifica a escolha pelo tema e faz com que, ao abordar questões

referentes à modalidade, cite a si mesmo.
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2 METODOLOGIA

Neste capítulo, abordaremos os aspectos metodológicos do trabalho que

fizeram parte do processo adotado a pesquisa bibliográfica, bem como a análise de

documentos e dados. O trabalho foi constituído por meio de pesquisa bibliográfica,

buscando entender como se dá o processo de cobertura jornalística de futsal no âmbito

do Sudoeste do Paraná. Para os dois grandes temas do trabalho - jornalismo esportivo

e local - os principais autores tomados como referências foram Anderson Gurgel,

Carlos Camponez, Heródoto Barbeiro, Patrícia Rangel, Paulo Vinícius Coelho, Thays

Assunção Reis e Vítor Amaral.
Conceito amplo: É a busca de informações bibliográficas, seleção de
documentos que se relacionam com o problema de pesquisa (livros, verbetes
de enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos de congresso, teses etc.) e o
respectivo fichamento das referências para que sejam posteriormente
utilizadas (na identificação do material referenciados ou na bibliografia final).
[...] No sentido amplo, a pesquisa bibliográfica é entendida como o
planejamento global-inicial de qualquer trabalho de pesquisa, o qual envolve
uma série de procedimentos metodológicos, configurados em etapas de
trabalho [...]. (MACEDO, 1996, p. 13)

Para tanto, além deste método de pesquisa, foi feita uma pesquisa documental

com o intuito de analisar como se dá a veiculação das notícias em sites jornalísticos do

sudoeste do estado que realizam a cobertura da Série Ouro do Paranaense de Futsal

na internet.

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) citam Cellard e Helder para definir o que

configura uma pesquisa documental:

“Uma pessoa que deseja empreender uma pesquisa documental deve, com o
objetivo de constituir um corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes
de lhe fornecer informações interessantes” (CELLARD, 2008: 298); “A técnica
documental vale-se de documentos originais, que ainda não receberam
tratamento analítico por nenhum autor”. [...] é uma das técnicas decisivas para
a pesquisa em ciências sociais e humanas. (HELDER, 2006, p. 1-2)

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi levado em conta uma amostra não

probabilística de sites do Sudoeste do Paraná. Para chegar até os veículos, foram

feitas pesquisas na internet utilizando palavras-chaves relacionadas ao tema da

pesquisa, tais como os nomes dos clubes, da modalidade e dos campeonatos. Foram

descartados sites como os de prefeituras e os de propriedade dos próprios clubes.

Diante disso, foram encontrados 12 veículos.
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Na sequência, adotou-se o seguinte critério para as escolhas dos veículos a

serem estudados neste trabalho: ter no mínimo quatro matérias relacionadas ao futsal

estadual produzidas no período entre 20 de outubro e 20 de novembro de 2020. Do

critério pré-estabelecido, chegou-se aos seguintes sites: Diário do Sudoeste (Pato

Branco), Jornal de Beltrão (Francisco Beltrão), Rádio Ampére e Rádio Chopinzinho2.

É importante ressaltar que os quatro sites selecionados são de empresas

oriundas dos meios tradicionais de comunicação. Os dois primeiros atuam - além da

internet - como jornal impresso, enquanto os dois últimos são emissoras de rádio, que

mantêm seus respectivos sites com produção noticiosa nesta modalidade. Portanto, o

que a pesquisa irá analisar será a produção feita por estes veículos para a internet.

Feita essa seleção, foram analisados os conteúdos das matérias publicadas

nesses sites entre o período de 1º de agosto de 2020 e 31 de dezembro de 2020.

Foram três os caminhos adotados para ir de encontro às matérias. No caso do site do

Jornal de Beltrão, foram selecionadas as publicações encontradas na seção “Esporte”.

No caso das rádios Ampére e Chopinzinho, na ausência da divisão do conteúdo

noticioso por editorias, foram selecionadas matérias da seção “Notícias” que possuíam

como enfoque o esporte. Com o Diário do Sudoeste, as buscas - no Google e dentro

do site - foram feitas através de palavras-chave, tais como: Esporte, futebol, futsal,

Pato Futsal, Campeonato Paranaense, vôlei, basquete, Série Ouro, Série Prata e Série

Bronze.

É necessário acrescentar o caso à parte referente à análise do site da Rádio

Ampére. Isso porque, ao realizar a coleta de dados, não foram encontradas matérias

publicadas antes do dia 7 de outubro de 2020. A razão para tal, conforme informado

pelo setor de jornalismo da emissora, foi o hackeamento do endereço eletrônico. Isso

fez com que a Rádio Ampére criasse outro site, perdendo todo o conteúdo produzido

até então.

2. 1. SOBRE O LÓCUS DE PESQUISA

O Diário do Sudoeste foi criado em 1986 como jornal impresso diário situado na

cidade de Pato Branco. Na época, adotava o nome “Gazeta do Sudoeste”, mudando

2 Endereço do site do Diário do Sudoeste: https://diariodosudoeste.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020.
Endereço do site do Jornal de Beltrão:  https://www.jornaldebeltrao.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020.
Endereço do site da Rádio Ampére: https://radioampere.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020. Endereço do
site da Rádio Chopinzinho: https://radiochopinzinho.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020.
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para “Diário do Povo” durante a década de 1990 e passando a “Diário do Sudoeste” em

2000. O site da empresa existe desde 2012.

A página do Diário no Facebook tem 44,1 mil seguidores, conforme aponta a

pesquisa realizada no dia 25 de abril de 2021. Por sua vez, o perfil no Instagram tem

10,5 mil seguidores e o do Twitter, 1,6 mil. O canal no YouTube conta com 2,3 mil

inscritos.

Criado em 1º de maio de 1989, o Jornal de Beltrão tem sede em Francisco

Beltrão. Conforme o jornalista Adolfo Pegoraro, em entrevista ao questionário desta

pesquisa, a criação do site do veículo data de 1999, desde sempre atuando sob o

domínio “jornaldebeltrao.com.br”.

Os números das páginas do veículo nas redes sociais são os seguintes: 93,5 mil

seguidores no Facebook, 10,4 mil no Instagram e 402 inscritos no canal do YouTube,

de acordo com pesquisa realizada no dia 25 de abril de 2021. O Jornal não possui

conta no Twitter.

A Rádio Ampére foi criada em 1979, na cidade de mesmo nome, no Sudoeste

do Paraná. Atuando em Amplitude Modulada (AM), atualmente a emissora conta com 5

mil watts de potência. De acordo com o institucional publicado no site da rádio, sua

principal marca é a prestação de serviços para ouvintes de aproximadamente 20

municípios, além dos internautas que a acompanham na internet (AMPÉRE, 2020).

Nas redes sociais, conforme pesquisa realizada no dia 25 de abril de 2021, a

Rádio Ampére conta com 34,5 mil seguidores no Facebook, 4,6 mil no Instagram e 761

inscritos em seu canal no YouTube. A emissora não possui conta no Twitter.

A Rádio Chopinzinho existe há 42 anos e está sediada na cidade homônima. No

início, atuava em Amplitude Modulada (AM) com 1580 quilohertz (kHz). Mais tarde,

aumentou a potência para 5 mil kHz.

Em 2019, a Rádio Chopinzinho realizou a transição para Frequência Modulada

(FM). Atualmente, de acordo com o texto institucional da empresa, presente no site,

atua em 102,9 megahertz (MHz), com 50 mil watts de potência. Isso possibilitou que o

sinal da Chopinzinho a colocasse entre as emissoras mais potentes do estado. De

acordo com o institucional, a missão da empresa é levar informação e alegria aos

ouvintes, partilhando o cotidiano das famílias da região.

Com relação à atuação nas redes sociais, a Rádio Chopinzinho conta com 15,5

mil inscritos em seu canal no YouTube. No Facebook, são 110 mil seguidores,



16

enquanto dispõe de 10,7 mil no Instagram. Estes dados foram apurados conforme

pesquisa realizada no dia 25 de abril de 2021. A emissora não atua no Twitter.

2. 2. O FORMULÁRIO E A ANÁLISE DE DADOS

Para tomar conhecimento da estrutura destes veículos e de suas respectivas

metodologias de trabalho, foi elaborado um questionário virtual através da plataforma

do Google. Foram elaboradas nove questões para os responsáveis ou representantes

dos departamentos de jornalismo dissertar sobre o tempo de vida da emissora no meio

tradicional - nestes casos, jornal impresso ou rádio - e sobre a existência do site.

A quantidade de profissionais que atuam no departamento de jornalismo,

quantos destes são formados e se há estagiários também foram tema das questões.

Bem como se todos os conteúdos produzidos para o rádio posteriormente ganham

espaço na internet - ou o inverso.

Com relação ao setor de jornalismo esportivo, foi questionado quantos

profissionais atuam na área, como ocorre a distribuição das pautas esportivas e quais

são os principais critérios que norteiam a editoria dentro das respectivas empresas.

Diante do que foi coletado através do formulário e da análise de dados, o intuito

da pesquisa é apurar os seguintes dados: quantas notícias de esportes foram

publicadas durante o período? Quantas são relacionadas ao futsal? Quantas se

referem a clubes do Paraná? E aos times da cidade onde o veículo está situado? Quais

clubes recebem mais espaço no site? Aqueles com bom desempenho no campeonato

ganham mais espaço? E os que foram mal?
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3 JORNALISMO: A PRÁTICA DA PROFISSÃO

No artigo "Conceitos de jornalismo e papéis sociais atribuídos aos jornalistas",

Nilson Lage (2014) define jornalismo, em um conceito amplo, como uma atividade

técnica caracterizada pelo compromisso ético. São funções do jornalista: saber

selecionar aquilo que é útil ao público; unir ética e utilidade, apresentando a notícia de

forma atraente; ser fiel aos fatos e às ideias que alguém transmite ou interpreta; ouvir

mais do que uma versão dos fatos, se opondo à intolerância; bem como zelar pelos

compromissos éticos em circunstância de dano às fontes envolvidas na informação

errada ou inadequada diante de circunstâncias sensíveis.

A notícia, por sua vez, é a divulgação de um acontecimento. Por fugirem ao

normal e causarem impacto na sociedade, as notícias costumam ter aspecto negativo.

O jornalista tem como função filtrar os assuntos que mais interessam ao público e

apresentar a este de forma atrativa. De acordo com a Associação Brasileira de

Imprensa (2014), existem quatro fatores que integram a qualidade da notícia: novidade,

proximidade, tamanho e relevância. Por sua vez, o trabalho de construção da

informação ocorre em quatro etapas - pauta, apuração, redação e edição.

3. 1. JORNALISMO DIGITAL

No que se refere à produção jornalística neste âmbito, afirma-se que ela

atravessa transformações constantes. Isto é, as técnicas e o modo como se produz

para a internet estão em construção, mas já influem no método como o rádio, o jornal

impresso e a TV - meios tradicionais - trabalham. É um caminho irreversível na

comunicação (NASCIMENTO, 2004).

O jornalismo produzido na internet se difere dos meios tradicionais por

possibilitar a reunião de texto, áudios, vídeos, infográficos e links que remetem a outras

páginas. Diferentemente dos meios de comunicação tradicionais, como no caso do

jornal impresso, onde o espaço é algo delimitado, na internet o jornalista tem liberdade

para fazer cortes, que são mais ligados ao estilo do veículo do que ao espaço. Além

disso, há a possibilidade de oferecer ao público outras matérias relacionadas ao

conteúdo publicado (BARBOSA, 2007).

Conforme Ferrari (2010), ao diferenciar portal de site, para que um endereço da

internet possa ser considerado um portal é necessário que este englobe vários sites
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dentro dele. Um destes exemplos é o "Globo.com", pertencente ao Grupo Globo. Lá,

estão reunidos sites como Globo Esporte, GShow e G1. Ainda conforme a autora, a

proposta dos portais é manter o internauta navegando por mais tempo com conteúdos

diversificados. Embora haja, como dito anteriormente, uma variedade na oferta de

produtos e conteúdos, os jornalísticos são o trunfo dos portais.

Na internet, os recursos para a produção de uma notícia são maiores do que

aqueles encontrados no jornal impresso, no rádio ou na TV. Afinal de contas, a rede é

capaz de angariar áudios, fotos, gráficos, textos e vídeos - isto é, as tecnologias das

demais - em um único espaço. A informação passa a não estar disponível apenas nos

sites noticiosos, bem como em e-mails, blogs e nas redes sociais, como Facebook,

Instagram e WhatsApp (FERRARI, 2010).

O advento da informática desencadeou dois processos que mudaram o rumo do

jornalismo: a digitalização da informação e a facilitação na distribuição dos arquivos de

áudio, imagem e texto:
Ao mesmo tempo em que isso acontecia, os profissionais precisaram se
adaptar ao manuseio de outros equipamentos, ao uso de aplicativos e a novas
rotinas de trabalho. A máquina de escrever foi substituída pelo computador.
Softwares passaram a auxiliar o planejamento da página impressa, bem como
a edição e a produção de imagens e áudios. Vieram novos turnos, jornadas de
trabalho e horários de fechamento. Algumas funções desapareceram, outras
foram absorvidas pelos profissionais e surgiram novas formas de atuação nas
empresas de comunicação. (CHRISTOFOLETTI, 2018, p. 95)

Neste âmbito, o jornalista, além da própria produção, deve estar atento às

mudanças sociais. É necessário ter um amplo domínio das ferramentas das quais o

jornalista dispõe - câmera, editor de áudio e vídeo, entre outros - além de ter noções

básicas de outras áreas, como o marketing (FERRARI, 2010).

A internet revoluciona a forma como se compreende a leitura de um conteúdo

jornalístico. Da tradicional pirâmide invertida - onde as informações estão dispostas

conforme relevância -, na rede o leitor pode escolher de que forma acompanhará um

conteúdo. Diante disso, o redator preocupa-se em garantir a permanência do público

por mais tempo dentro do site. As novas tecnologias possibilitam que o trabalho do

jornalista na internet vá além dos recursos dos meios tradicionais, como áudio,

imagens e texto (FERRARI, 2010).

Os termos que definem o jornalismo feito na internet são vários - jornalismo

digital, jornalismo online, webjornalismo, entre outros. Quanto à questão ética, o

jornalista que atua na internet precisa, por conta das exigências do gênero - como a
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rapidez e a versatilidade da informação -, tomar cuidado para não infringir etapas de

produção e acabar cometendo uma “barrigada”, jargão utilizado para apontar um erro

cometido por um jornalista.

A ânsia por uma velocidade cada vez maior nas publicações pode fazer com

que os profissionais tropecem na falta de checagem, na aceitação das declarações das

fontes como verdades, na exploração indevida das imagens das pessoas e acabem

cometendo fake news.

No que se refere à rotina de trabalho do jornalista digital, este passa a exercer,

no ato de uma reportagem, funções que vão além do coletar de uma entrevista ou do

registro de um acontecimento. O profissional faz a foto, o vídeo. Escreve, edita, publica

e distribui notícias nas redes sociais. De quando em vez, conforme a urgência da

notícia em apuração, o repórter redige e publica a notícia no local do fato ou no

caminho de volta, antes mesmo de chegar à redação.

Segundo a pesquisadora Juliana Teixeira, o jornalismo digital é caracterizado por

três aspectos: hipertextualidade, interatividade e multimidialidade. Estes três conceitos

se misturam durante o processo de produção (MELLO, 2016).

Por sua vez, Ferron (2018) define o jornalismo produzido na web através de sete

particularidades – hipertextualidade, instantaneidade, interatividade, memória,

multimidialidade, personalização e ubiquidade:

A multimidialidade, refere-se à convergência dos formatos das mídias
tradicionais. Isso só é possível em função do processo de digitalização da
informação e sua disponibilidade em várias plataformas. [...] Hipertextualidade:
Trata-se de uma espécie de obras coletivas, ao apresentar textos dentro de
outros, formando assim, uma grande rede de informações interativas. [...] A sua
maior diferença, sem dúvida, é na forma de escrita e leitura. Em um texto
tradicional, a leitura segue uma certa linearidade, enquanto o hipertexto é
não-linear. [...] A interatividade diz respeito à interação ou algo que me permite
interagir, deve-se basicamente a expansão das novas tecnologias de
comunicação que se faz presente no dia a dia das pessoas. [...]
Instantaneidade: Diz respeito a algo que só dura um instante; um momento ou
um ponto determinado no tempo; momento e ocasião indeterminada no qual
algo ocorre, segundo o site Wicionário.[...] Memória: [...] O webjornalismo
dispõe de espaço virtualmente ilimitado, no que diz respeito à quantidade de
informação que pode ser colocada à disposição do seu público alvo. [...]
Personalização: [...]sites estão providenciando conteúdos cada vez mais
personalizados, pois assim facilita aos usuários na procura do que eles
necessitam. Tudo isso, interfere na audiência que se torna mais segmentada e
altamente interessada por certos tipos de assuntos. [...] Ubiquidade: [...] Na
mídia, isso significa um processo democrático, no qual as informações circulam
na internet, teoricamente, livre de restrições e o tempo todo. (FERRON, 2018)
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Dos quatro veículos digitais estudados, todos são oriundos dos meios

tradicionais. Portanto, não são nativos digitais. O Diário do Sudoeste e o Jornal de

Beltrão possuem suas raízes no jornalismo impresso, enquanto as rádios Ampére e

Chopinzinho no rádio. Por sua vez, o site do Diário do Sudoeste existe desde 2012,

enquanto o do Jornal de Beltrão está na internet desde 1999. Os endereços on-line das

rádios Ampére e Chopinzinho foram criados em 2005 e 2006, respectivamente.

3. 2. JORNALISMO REGIONAL

O jornalista regional é entendido como um assistente do cidadão. A informação

nestes veículos regionais costuma ser mais pluralista, dirigindo-se a públicos

concretos. O jornalismo regional é ativo: além de informar, orienta, aprova, reprova ou

aplaude (CAMPONEZ, 2011).

Segundo Reis (2018), o jornalismo regional ocorre quando a cobertura dos

veículos vai além dos fatos do local de onde está sediado. O autor, citando Bueno

(2013), explica a existência de três formas de jornais - o jornal local de cunho

artesanal, local estruturado e o regional. Os jornais locais - artesanais e estruturados -

circulam na cidade onde estão instalados, enquanto o regional atua, como o próprio

termo informa, na região, abrangendo outros municípios em sua cobertura.

De acordo com Ghizzoni (2014), conforme citado por Bronoski e WehrHoldt

(2020), existe jornalismo no interior. Este, por sua vez, é diferenciado assim como a

realidade da região e local. Diante disso, a principal assimetria se refere ao trato com o

público consumidor, já que os conteúdos apresentados pelos veículos passam a ser

aqueles que estão em voga nas conversas do dia a dia da população.

Os veículos regionais possuem a mesma relação com a notícia, tomando como

base as relações com a comunidade local, bem como no tratamento com as entidades

governamentais e seus entes, já que dependem destes em termos de finanças e de

organização para sobreviver (BOUSQUET; SMYRNAIOS; BERTELLI; 2014).

Bousquet, Smyrnaios e Bertelli (2014, p. 2) afirmam que “ao longo dos últimos

anos, a mídia local, assim como seus similares nacionais e internacionais, vem

passando por mudanças importantes devido ao desenvolvimento da internet”. Partindo

deste pressuposto, os autores argumentam que esta, por sua vez, está por trás de uma

mudança na forma como compreende a nota, bem como um enfoque fortalecido nas

questões políticas regionais. Ainda, os veículos criados diretamente na internet passam
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a dispor de uma diversificação de conteúdo, já que passam a apresentar ao público

ângulos de questões que ficam fora das ditas notícias principais.

Embora se comente a respeito da presença dos jornais impressos como

veículos mais presentes nas grandes cidades, estes também estão presentes em

municípios do interior. Quando não na forma tradicional tal como nas metrópoles - com

edições diárias -, estes veículos funcionam com devidas peculiaridades, como a

publicação semanal ou bissemanal e, ainda, gratuita (BRONOSKY; WEHRHOLDT,

2020).

O jornalismo regional é um dos pilares fundamentais em uma sociedade que se

pretende democrática. No entanto, desde o início do novo milênio este modelo de

jornalismo atravessa crises de afirmação no mercado publicitário, com queda de

receitas, queda nas tiragens dos jornais impressos, baixa leitura e desinteresse por

parte dos agentes econômicos. Quatro formas de contra-atacar essa tendência seriam:

a integração entre os espaços digitais e físicos - site e impresso; prezar por um

jornalismo que se preocupe em representar a sociedade e suas afinidades coletivas;

traçar estratégias comerciais para a solidificação enquanto negócio; fazer parcerias ou

fusões com outras empresas do ramo que resultem em conteúdo de maior qualidade

(AMARAL, 2011).

Conforme o que foi exposto no final do intertítulo anterior, os quatro veículos

analisados neste estudo não são nativos digitais. Enquanto jornal impresso, o Jornal de

Beltrão iniciou a circulação em 1989, conforme Pegoraro (2021). Por sua vez, Rossi

(2021) disserta que a criação do Diário do Sudoeste data de 1985. Na época, o veículo

utilizava o nome “Gazeta do Sudoeste”. Em 1990 passou a se chamar Diário do Povo.

“Diário do Sudoeste” foi a nomenclatura adotada a partir de 2000.

A proposta editorial do Jornal de Beltrão é realizar cobertura em toda a região

Sudoeste do Paraná, mesma premissa adotada pelo Diário do Sudoeste. A

abrangência das rádios Ampére e Chopinzinho também é regional, mas não prima pela

atenção com os 42 municípios do Sudoeste, ficando circunscritas às cidades do

entorno onde estão situados.
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4 JORNALISMO ESPORTIVO

A área do jornalismo que se encarrega da cobertura esportiva segue as

mesmas regras técnicas e éticas das demais editorias. O profissional que trabalha com

a informação esportiva precisa estar apto a reportar sobre outros temas, já que

questões políticas e econômicas também norteiam a pauta de esportes. É fundamental

ao profissional o conhecimento das regras das modalidades e dos regulamentos das

competições, para que possa ter condições de fazer uma boa cobertura (BARBEIRO;

LIMA; 2013).

A área esportiva é, atualmente, uma das mais requisitadas pelos estudantes de

jornalismo. No Brasil, isto está ligado ao forte público que este nicho nutre. Como

prova, os canais de TV aberta e as emissoras de rádio destinam, diariamente, uma

parcela de sua programação para noticiários esportivos. Algumas, casos de

Bandeirantes, Globo, RecordTV e SBT. Na TV paga, isso é ainda mais intensificado, já

que existem dezenas de canais especializados unicamente em esportes ou em uma

modalidade. Pode-se citar: BandSports,Combate, ESPN Brasil, Fox Sports, Premiere,

SporTV e TNT.

Além disso, há a internet, com sites destinados a nichos ainda mais específicos,

como aqueles que focam num clube de futebol exclusivamente. Isso tudo possibilita

aos jornalistas um amplo mercado de trabalho.

Sobre jornalismo esportivo, acrescenta-se:

É uma atividade especializada de Jornalismo na qual são transmitidas
informações, opiniões (interpretações e críticas) e análises do esporte em
qualquer aspecto de sua abrangência sociocultural. O jornalismo esportivo é
exercido por jornalistas com conhecimento em esportes em geral ou em
aspectos esportivos. (...) A cobertura jornalística esportiva, na sua maioria, é
setorizada, podendo incidir sobre clubes, modalidades, entidades dirigentes ou
outros aspectos esportivos importantes. (GURGEL, 2009, p. 719)

Para o jornalista esportivo, é fundamental ter domínio das regras das

modalidades e dos regulamentos das competições (BARBEIRO; LIMA, 2013). Um dos

primeiros sites dedicados ao jornalismo esportivo no Brasil foi o do jornal Lance, por

volta de 1997 (COELHO, 2018).

Em sua obra "Manual de Jornalismo Esportivo", Barbeiro e Rangel (2018)

afirmam que o jornalista da área de esportes precisa estar apto a trabalhar com as

ferramentas possibilitadas pela internet. De acordo com os autores, a internet já
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alcançou igualdade na velocidade de entrega de uma informação ao público.

Entretanto, eles apontam para a falta de profundidade na apuração dos fatos

relacionados ao esporte, bem como de investimentos e da aparição de novas

tendências na rede.

Barbeiro e Lima (2013) alertam, na obra “Manual de Jornalismo para Rádio, TV

e Novas Mídias” que a necessidade do jornalista em transmitir emoção em uma

transmissão esportiva pode gerar exageros, o que pode levar à desinformação.

Em sua obra “Jornalismo Esportivo”, Coelho (2018) aponta que embora muitos

jornalistas tenham um olhar sobre a área voltado apenas para o futebol, o profissional

do setor - acima de tudo - deve se dedicar a transmitir informações gerais. O autor

reconhece a tendência do mercado para a especialização, afirmando que um

profissional pode ser intitulado jornalista de determinada modalidade - em razão do

conhecimento adquirido sobre um assunto específico -, mas que não será reconhecido

com um jornalista de esportes, propriamente.

Para Coelho (2018), o mercado de jornalismo esportivo privilegia a formação de

profissionais especializados, principalmente em futebol, além de automobilismo e de

tênis. Este fenômeno reflete na cobertura de outros desportos, como vôlei e basquete.

E na falta de jornalistas que abordem estas modalidades com conhecimento, o

mercado abre espaço para que ex-atletas ganhem sejam os comentaristas.

Barbeiro e Rangel (2018) refletem acerca da prestação de serviços no âmbito do

jornalismo esportivo. Para os autores, embora o termo seja popular em áreas como da

saúde e da segurança pública, ele deve ser uma prática utilizada no nicho utilizando

dos mesmos princípios deontológicos válidos para outros setores do jornalismo:

qualidade, seriedade e credibilidade. Pois essas informações são fundamentais no

cotidiano dos torcedores. Uma forma de ir de encontro a essa premissa é nutrir o

público de uma respectiva partida com informações relevantes para o público que se

encaminha para o local de um determinado evento, como situação de trânsito, local da

venda e disponibilidade de ingressos.

As áreas do jornalismo, de acordo com Barbeiro e Rangel (2018), possuem as

mesmas premissas e devem estar a serviço do interesse público. Entretanto, os

autores reconhecem que o jornalismo esportivo possui peculiaridades, o que faz a

produção da área muitas vezes se confundir com entretenimento. Isso propicia o

surgimento de pautas que não correspondem aos princípios do jornalismo. Alguns
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exemplos disso são pautas relacionadas à publicidade e política de instituições

desportivas.

Considerada o pilar central do jornalismo, a reportagem segue as etapas de

apuração, produção, checagem e divulgação, com o intuito de entregar ao público uma

história verdadeira e atraente. O jornalismo esportivo, enquanto nicho, é inerente a

essas premissas. Presente na produção esportiva, a especulação - sem profundidade -

não pode ser encarada como reportagem, já que esta deve responder às seis

perguntas básicas do lead: o quê, quando, onde, como, quem e por quê. Fugir de

lugares comuns e da mesmice durante o fazer jornalístico dentro do esporte, isto é,

buscar a criatividade, são um dos desafios da área (BARBEIRO, RANGEL, 2018).
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5 FUTSAL NO PARANÁ

O futsal está entre os esportes mais populares do Brasil, sendo praticado como

lazer e em competições de alto rendimento (VOSSER, 2003). A nível profissional, o

Brasil é uma das principais forças deste desporto, tendo vencido cinco das oito Copas

do Mundo já disputadas.

Atualmente, o país é um dos principais cenários da modalidade no mundo e o

Paraná, por sua vez, possui um dos campeonatos estaduais mais fortes. Na principal

competição de clubes brasileiros, a Liga Nacional, o Paraná é o estado com o maior

número de representantes (NAZARÉ, 2020).

O futsal, que também é conhecido como futebol de salão, chegou ao Paraná em

1955, através do radialista Milton Campos Amorin. Ele havia assistido a uma partida da

modalidade em Curitiba e implantou-a na capital paranaense. A Federação

Paranaense de Futebol de Salão (FPFS), entidade máxima deste desporto no estado,

surgiu um ano depois, em 10 de fevereiro de 1956, tendo como primeiro presidente

Edmundo Ferro (FPFS, 2017).

O Campeonato Paranaense de Futsal Masculino é dividido em três divisões,

respectivamente: séries Ouro, Prata e Bronze. A primeira - é disputada desde 1995.

Seu primeiro campeão foi o Curitibanos, de Curitiba. O maior detentor de títulos é o

Cascavel, da cidade homônima, com cinco, seguido do São Miguel, com quatro

(CAMPEÕES DOS ESPORTES, 2019).

Em 2020, disputaram o certame os seguintes clubes: Ampére, Campo Mourão,

Cascavel, Chopinzinho, Dois Vizinhos, Foz Cataratas, Marechal, Marreco, Palmas,

Pato, São José dos Pinhais, Siqueira Campos, Toledo e Umuarama (CBFS, 2020). No

fim da temporada, a Federação cancelou o rebaixamento - em razão da pandemia da

Covid-19 - e, portanto, o estadual de 2021 teve 16 integrantes.
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Figura 1 – A distribuição geográfica do clubes da Série Ouro de 2021

Fonte: Edição do autor.

A Série Prata começou a ser disputada também em 1995, com o Autarquia, de

União da Vitória, como primeiro campeão. De lá até aqui, Pato e Ampére são os

maiores vencedores, com duas taças levantadas cada (NAZARÉ, 2019). Em 2019, o

Chopinzinho, estreante na competição, foi o 1º colocado. No ano seguinte, foi a vez do

Operário Laranjeiras, de Laranjeiras do Sul, ser o campeão.

O ano de 1998 marcou a primeira edição da Série Bronze, tendo o Pinhão como

campeão. Ao longo de mais de duas décadas, o campeonato nunca teve um clube o

vencendo por mais de uma vez (BOSCHIERO, 2020). O Operário Laranjeiras ganhou a

competição em 2019 com 85% de aproveitamento e uma média de público de 1,7 mil

pessoas (ORTIZ, 2019). Tal dado comprova a relevância do futsal nos pequenos

municípios paranaenses, a ponto de uma equipe ter uma média de público maior que a
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de dois a integrantes da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. No caso, São

Bento e Oeste, que ao longo do certame nacional levaram, respectivamente, 1,6 mil e

0,9 mil pessoas por jogo ao estádio (FREIRE, 2019).

5. 1. O FUTSAL DO PARANÁ NO BRASIL

Em nível de representatividade nacional, o Paraná, em 2020, tem o maior

número de representantes na principal competição da modalidade, a Liga Nacional de

Futsal: Campo Mourão, Cascavel, Foz Cataratas, Marreco, Pato e Umuarama. O Pato

é o único detentor de títulos desta no estado. O clube da cidade de Pato Branco

venceu a Liga em 2018 e 2019, tendo como comandante em ambas o técnico Sérgio

Lacerda.
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6 A COBERTURA JORNALÍSTICA DO FUTSAL NO SUDOESTE

A pesquisa analisou como ocorre e se dá a produção de jornalismo esportivo de

futsal nos sites da região Sudoeste do Paraná. Esta, por sua vez, é constituída,

segundo a Lei Estadual nº 15.825/08, de 42 municípios. Em quesito habitacional, as

maiores cidades da região são Francisco Beltrão e Pato Branco, com 92,2 mil e 83,8

mil habitantes, respectivamente, segundo estimativa para 2020 do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE). Os clubes destes dois municípios, Marreco e Pato,

protagonizam o que nos últimos anos vem sendo apontada como a maior rivalidade do

futsal nacional (DILASCIO; PEREIRA; 2019).
Figura 2 – Mapa do Sudoeste do Paraná

Fonte: Rede Bom Jesus de Comunicação, 2020(editado pelo autor)

Para delimitar as características da produção esportiva na região, foi

desenvolvida uma pesquisa de análise de conteúdo e de documentos. A análise de

conteúdo é um método de pesquisa utilizado para dimensionar conteúdos. Este

processo atravessa várias etapas, como a leitura e a escolha dos dados e a elaboração

dos indicadores (BARDIN, apud FASSÁ E SILVA, 2015).
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No caso desta pesquisa, foram duas as etapas. A primeira, resultante de um

formulário online respondido por responsáveis ou integrantes dos departamentos de

jornalismo dos quatro veículos selecionados - com o intuito de compreender a estrutura

e o funcionamento dos departamentos jornalísticos.

A segunda, por sua vez, foi a coleta e a análise de dados obtidos através das

matérias produzidas pelos veículos. Adiante, todas as matérias foram separadas em

três categorias: nota, notícia e reportagem.

A nota é caracterizada por um texto curto, abordando de forma objetiva ou ainda

superficial uma questão factual. Notícia, por sua vez, é o relato de um fato - geralmente

factual - de forma mais detalhada, podendo contar, inclusive, com falas de

entrevistados. Tem, como intuito, tão somente informar as causas e as consequências

de um acontecimento, e não de formar opinião. A reportagem vai além da notícia e não

possui caráter factual. Isto é, sua abordagem é fria, podendo fazer sentido

independente do momento em que for publicada, pois não retrata um acontecimento

instantâneo. Várias fontes e pesquisa minuciosa fazem parte deste formato (SILVA,

2007).

Do que foi encontrado enquanto conteúdo de informação esportiva, foram

fracionados em quatro nichos: matérias de esportes, de futsal, sobre o futsal

paranaense e sobre o clube da modalidade instalado na mesma cidade do veículo em

estudo. O foco das matérias, isto é, o que elas abordam, também foi outro aspecto

analisado, bem como se possuem fotos e vídeos.

6. 1. DIÁRIO DO SUDOESTE

Em resposta ao questionário desta pesquisa, Rossi (2021) informou que oito

jornalistas compõem a equipe de redação. Todos são formados em jornalismo. No

entanto, não há estagiários. A editora-chefe explica que nem todas as matérias do

impresso ganham publicação no site, da mesma forma ocorrendo em relação ao que é

produzido primeiro na internet. Neste veículo, boa parte das produções feitas ao longo

do dia vão para o site e com o passar das horas elas ganham outros elementos, o que

faz com que a equipe produza conteúdos distintos.

As edições impressas do Diário do Sudoeste são distribuídas de terça-feira a

sábado (ou domingo, a depender da ocasião). Diante disso, para os finais de semana,

a redação trabalha em regime de plantão. Isso resulta, segundo a editora-chefe, em um
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número elevado de produções que não entrarão na próxima edição impressa. O que

pode acontecer é uma nova abordagem dos fatos ocorridos, para que então esse

conteúdo ganhe espaço na edição física.

O departamento esportivo conta com um jornalista. Ele tem a missão, ao longo

da maior parte dos dias, de cobrir o setor. Entretanto, conforme Rossi (2021), levando

em conta o regime de plantão adotado na empresa, todos os profissionais acabam

realizando a cobertura esportiva em um determinado momento. Embora uma pessoa

responda pelo setor, os demais colegas de Diário podem produzir pautas esportivas.

Ao descrever o perfil do profissional responsável pelo esporte no veículo, Rossi

(2021) afirma que ele, inclusive, conhece a preferência de pautas dos leitores. O Diário

do Sudoeste adotou sistemática de duas páginas no impresso nas edições de

terça-feira e nas de sábado e domingo, quando ocorre uma maior movimentação

esportiva, principalmente durante a  pandemia.

De acordo com a estimativa de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), o município de Pato Branco tem 83,8 mil habitantes e uma intensa

movimentação quando o assunto é o esporte de alto rendimento. No futsal masculino,

o Pato disputa, em 2021, a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, a Liga

Futsal Paraná, a Supercopa do Brasil e a Liga Nacional. Por sua vez, o representante

do futsal feminino é o Unidep Pato Branco. O clube foi criado em 2020 e integra a Liga

Nacional e a Série Ouro da categoria. Existem também equipes de futebol (Azuriz),

basquete, handebol e vôlei.

A reportagem in loco do Diário do Sudoeste durante as competições era uma

tradição até o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Até então, a

empresa realizava, sempre no início do ano, o credenciamento de todos os membros

da redação junto às entidades responsáveis. Rossi (2021) explicou no formulário, que,

como se trata de competições de longa duração, em um ano inevitavelmente todos os

profissionais da redação terão executado pelo menos uma ou duas coberturas em

quadra. Isso se aplica até mesmo nos jogos de meio de semana, uma vez que nestes

casos ocorrem regime de escala, que resultam no rodízio da equipe. Diante da

pandemia, a ida dos profissionais aos ginásios passou a ser rara.

Quanto à produção do conteúdo, Rossi (2021) afirma que o Diário do Sudoeste

preza por textos originais, contando - no caso das fotos - com a parceria de

assessorias de imprensa e colegas de veículos de outras regiões.
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Entre 1º de agosto de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o Diário do Sudoeste

publicou em seu site 128 matérias relacionadas ao esporte. Destas, 90, ou seja, 70,3%

abordam o futsal. 69,5% do total - 89 publicações - dizem respeito à modalidade no

Paraná. 64% - 82 matérias - enfocam os dois clubes do município de Pato Branco: o

Pato, clube masculino, foi o tema dos conteúdos em 64 ocasiões, enquanto o Unidep

Pato Branco, clube feminino, ganhou espaço por 18 vezes. Estes dados estão

apontados no Gráfico 1, a seguir.

Gráfico 1 - A produção de jornalismo esportivo no site do Diário do Sudoeste

Fonte: o autor.

Entre os quatro veículos analisados, o Diário do Sudoeste foi o único, durante o

período estudado, a publicar reportagens. Foram cinco - todas abordando questões

referentes aos 10 anos de fundação do Pato Futsal. Conforme está exposto no Gráfico

2, as reportagens representaram 5,6% do volume de informações relacionadas ao

futsal publicados pelo veículo. 28,1% - 25 matérias - são notas, enquanto 66,3% - 59

publicações - possuem o formato de notícia.
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Gráfico 2 - O formato das matérias esportivas no Diário do Sudoeste

Fonte: o autor.

O acontecimento ou os resultados de jogos foram os temas dominantes nas

abordagens das matérias do Diário do Sudoeste. Das 89 publicações feitas sobre o

futsal paranaense, 62, ou seja, 69,6%, destacam o cotidiano de partidas. Com 14

publicações (15,7%), a movimentação de mercado - contratações e saídas de atletas e

treinadores - foi o segundo maior enfoque. O dia a dia de treinamentos representou

6,7%, com seis matérias. Os índices podem ser conferidos no Gráfico 3, a seguir. A

análise ainda mostra, conforme já citado anteriormente, o espaço destinado aos 10

anos de criação do Pato Futsal. Foram cinco reportagens sobre o tema, representando

5,6% do volume total.
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Gráfico 6 - A abordagem do noticiário esportivo no Jornal de Beltrão

Fonte: o autor.

Do conteúdo de futsal, 97,8% possui fotos. Isto é, 87 matérias, enquanto apenas

duas delas - 2,2% - não dispõem de imagem. 5,6% das publicações possuem vídeos.

Eles foram anexados justamente nas cinco reportagens a respeito dos 10 anos de

fundação do Pato Futsal. São vídeos de partidas e momentos marcantes do clube,

além de entrevistas com personagens que se destacaram na equipe feitas pelo Diário

do Sudoeste.

6. 2. JORNAL DE BELTRÃO

A equipe de redação do Jornal de Beltrão conta com 10 jornalistas - sendo nove

formados na área, segundo respondeu ao formulário desta pesquisa o jornalista Adolfo

Pegoraro. Não há estagiários na empresa. Com relação à administração dos conteúdos

produzidos para o meio impresso e para a internet, Pegoraro (2021) afirma que toda a

matéria do impresso vai para o site, mas nem toda produzida na internet

necessariamente ganha espaço no papel.

A equipe de jornalismo esportivo é composta por três profissionais. O

departamento conta com um chefe de reportagem, responsável por sugerir pautas,
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embora a equipe toda tenha autonomia para sugerir e criar conteúdos. As principais

demandas do Jornal de Beltrão na cobertura de esportes remetem ao futebol de campo

e ao futsal.

Nos gramados, ocorre a cobertura do União - clube beltronense - no

Campeonato Paranaense. Nas quadras, as atenções são voltadas para o Marreco,

onde um repórter é imbuído de acompanhar a partida, tendo a responsabilidade de

produzir fotos e texto. Durante a cobertura diária, o Jornal de Beltrão utiliza também

fotos produzidas por terceiros - assessorias de imprensa e colegas de outros veículos

-, mas a regra na redação é que os textos sejam exclusivos do Jornal. Para a cobertura

durante os finais de semana, o chefe de reportagem faz escalas de plantões.

Em seu site, o Jornal de Beltrão produziu 466 notícias entre os dias 1º de agosto

de 2020 e 31 de dezembro do mesmo ano. Destas, 206 - 44,4% - abordam o futsal de

maneira geral, enquanto 198 - ou seja, 42,4% do total - refere-se ao noticiário da

modalidade no Paraná. O Marreco - único clube da cidade - é o foco em 94

publicações - 20,1% da produção de jornalismo esportivo e 45,6% do conteúdo de

futsal. Estes números estão demonstrados no Gráfico 4, a seguir.
Gráfico 4 - A produção de jornalismo esportivo no site do Jornal de Beltrão

Fonte:o autor.

O Jornal de Beltrão - enquanto veículo impresso - circula na Região Sudoeste.

Na cobertura de futsal, foi notável a atenção legada às equipes das cidades próximas,
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como Ampére, Coronel Vivida, Chopinzinho, Mangueirinha, Mariópolis e Palmas. À

parte, chama a atenção o espaço dado ao Dois Vizinhos Futsal, da cidade homônima.

Em 2020, o “Galo”, como é chamado por seus torcedores, alcançou um feito inédito

para si e para o Paraná: foi campeão da Copa do Brasil.

O Jornal de Beltrão acompanhou a ascensão do time, destinando 63

publicações para ele. Esse número equivale a 13,5% do total do conteúdo de esportes

e 30,5% do produzido sobre futsal. Em comparação ao volume de espaço dado ao

Marreco, clube da cidade onde o veículo está sediado, o percentual equivale a 67%.

Quanto à forma dos conteúdos produzidos sobre o futsal paranaense pelo Jornal

de Beltrão, 145 das 198 postagens (73,2%) possuem foto. Uma delas - 0,5% - contém

vídeo. Conforme o Gráfico 5, 154 postagens (77,7%) enquadram-se como notas,

enquanto 44 (22,3%) são notícias.

Gráfico 5 - O formato das matérias esportivas no Jornal de Beltrão

Fonte: o autor.

Das 198 matérias, 63,1% (125 posts) abordam a realização ou o resultados de

jogos. 16 notícias - 8% - retratam questões relativas ao mercado da modalidade, como

a contratação de jogadores e treinadores. 5,5% - 11 publicações - informam sobre o dia

a dia de treinamento dos times. O Gráfico 6, disponível na sequência, mostra que a

tabela de jogos e a classificação das competições foram tema de 10 notícias,
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equivalente a 5% do total produzido sobre a modalidade no estado. Nove notícias

(4,5%) dizem sobre feitos da temporada dos times - como a conquista de acesso ou

título. Os 14,9% restantes variam entre notas e reportagens como da briga política

entre a Federação Paranaense e a Liga Paraná, a popularidade dos clubes de futsal

nas redes sociais, além de entrevistas com dirigentes, jogadores e técnicos.

Gráfico 6 - A abordagem do noticiário esportivo no Jornal de Beltrão

Fonte: o autor.

6. 3. RÁDIO AMPÉRE

De acordo com Alves (2021), com base no formulário de pesquisa deste

trabalho, a Rádio Ampére atua via ondas há 42 anos. A emissora está presente na

internet desde 2005, isto é, há 16 anos. No quadro de profissionais, há apenas um

jornalista formado. A empresa não possui estagiários. Quanto ao conteúdo publicado

no site, Júlio informou que matérias de cunho local ou regional são prioridade. As

pautas do departamento de jornalismo esportivo cabem ao jornalista da emissora.

A Rádio Ampére acompanha o Ampére Futsal ao longo da Série Ouro do

Campeonato Paranaense de Futsal. As partidas são levadas ao ar para o rádio e

televisionadas para a internet, através do Facebook e do YouTube. Para que esse
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trabalho ocorra, são encarregados três profissionais: um narrador, um repórter e um

cinegrafista. Até o início da pandemia, a equipe de transmissão acompanhava o time

da cidade inclusive nos jogos longe do Ginásio da Rondinha - casa do clube. Desde

então, os profissionais realizam a transmissão via tubo.

Embora o site da Rádio Ampére seja um dos quatro selecionados para compor

esta análise de pesquisa - conforme periodicidade mínima de postagens -, por sua vez,

foi possível realizá-la apenas com base nos conteúdos postados entre os dias 7 de

outubro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. A etapa anterior - de 1º de agosto a 6 de

outubro - não foi incluída por razão do site ter sido hackeado, de acordo com o

jornalista responsável pelo departamento da emissora, e, portanto, todo o conteúdo

anterior ao dia 7 de outubro de 2020 foi perdido.

Entre os dias 7 de outubro de 2020 e 31 de dezembro de 2020 foram

encontradas 52 publicações relacionadas ao esporte, conforme o Gráfico 7. Dessas, 25

remetem ao futsal - todas abordando questões de clubes paranaenses. O conteúdo do

futsal estadual é formado por 68% (17 publicações) de notas - confira no Gráfico 8. As

outras oito postagens (32%) são de matérias. 24 das 25 postagens, ou seja, 96%,

apresentam foto.
Gráfico 7 - A produção de jornalismo esportivo no site da Rádio Ampére

Fonte: o autor
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Gráfico 8 - O formato das matérias esportivas na Rádio Ampére

Fonte: o autor.

Quanto à abordagem, 92% (23 posts) relatam o acontecimento ou o resultado

de partidas. 8% (duas postagens) enfocam questões relativas ao mercado da

modalidade, como a uma nota sobre a renovação de contrato do treinador do Marreco

Futsal e matéria da contratação do goleiro Ale Falcone, também no clube de Francisco

Beltrão. A distribuição da abordagem pode ser conferida no Gráfico 9, a seguir.
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Gráfico 9 - A abordagem do noticiário esportivo na Rádio Ampére

Fonte: o autor.

Chama a atenção o pequeno espaço ofertado, durante o período, para o time de

Ampére, da cidade onde a emissora está situada. Foram publicadas somente duas

notas, em outubro. Uma delas, inclusive, relata o fim da temporada da “Raposa”, que

deveria disputar o hexagonal do rebaixamento, mas não o fez em razão da decisão da

Federação Paranaense de cancelar o descenso na temporada. Com isso, elenco e

comissão técnica entraram de férias e a emissora não levou novas informações sobre

o clube ao internauta.

Entretanto, ao analisar as características das notícias esportivas do site da

Rádio Ampére, nota-se que a emissora está arraigada ao noticiário factual do

acontecimento de jogos. Não à toa, 92% do conteúdo refere-se a isso. Na contramão,

mencionar o espaço destinado para outras equipes da região Sudoeste do Paraná. O

Marreco, de Francisco Beltrão - município distante 58 quilômetros de Ampére - foi o

enfoque de 10 publicações. Os jogos do Dois Vizinhos foram repercutidos em oito

ocasiões. Outras cinco vezes, foi o Pato - bicampeão nacional - quem recebeu espaço.

De forma geral, 48% do conteúdo esportivo da Rádio Ampére é referente ao futsal

paranaense.
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6. 4. RÁDIO CHOPINZINHO

Em resposta ao questionário elaborado para este Trabalho de Conclusão de

Curso (TCC), Santos (2021) revelou que o site da Rádio Chopinzinho existe há 15

anos. A rádio não dispõe de jornalistas formados. Também não há estagiários. Parte do

conteúdo noticioso publicado no site é oriundo de informações que foram ao ar na

programação da rádio, existindo também produção exclusiva para a internet.

A equipe de jornalismo esportivo é formada por cinco profissionais. A Rádio

transmite - via áudio e por imagens (pela internet) - os jogos da Associação

Chopinzinhense de Esporte e Lazer (Acel), que representa Chopinzinho na Série Ouro

do Paranaense de Futsal.

Para as transmissões, além dos cinco profissionais supracitados, um outro

reforça o time. A equipe é formada por um narrador, um comentarista, um repórter, um

programador de imagens e dois operadores de câmera. Os conteúdos, inclusive

aqueles publicados no site, são próprios da Rádio Chopinzinho, não dispondo da

contratação de agências.

Entre 1º de agosto e 31 de dezembro de 2020, o site da Rádio Ampére publicou

23 notícias relacionadas ao esporte. Delas, 16 - ou seja, 69,5% - referem-se ao futsal,

sendo todas estas abrangendo questões de clubes paranaenses. 12 das 16 postagens

- 75% - são relacionadas ao time da cidade, a Acel. O Gráfico 10, na sequência, mostra

o comparativo.
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Gráfico 10 - A produção de jornalismo esportivo no site da Rádio Chopinzinho

Fonte: o autor.

No que diz respeito à forma do conteúdo, foram 10 notas e seis matérias.

Nenhuma reportagem. Conforme o Gráfico 11, disponível na sequência, das

publicações sobre o futsal do Paraná, todas dispõem de foto. 56,25% - nove - das

postagens retratam informações sobre realização e resultados de jogos. Três notícias -

18,75% - trazem informações do mercado da modalidade - como contratações e

dispensas de atletas e treinadores. Outros 18,75% do conteúdo abordam questões dos

bastidores da modalidade, como a possibilidade das partidas da Série Ouro voltarem a

ter público mesmo na pandemia. Uma postagem - 6,25% - relata a morte do presidente

do Coronel Futsal, Joacir Fabris, vítima de Covid-19.
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Gráfico 11 - O formato das matérias esportivas na Rádio Chopinzinho

Fonte: o autor

Gráfico 12 - A abordagem do noticiário esportivo na Rádio Chopinzinho

Fonte: o autor.



43

Enquanto 92% das publicações da Rádio Ampére referem-se ao factual das

partidas do Campeonato Paranaense, o levantamento no site da Rádio Chopinzinho

aponta maior equilíbrio. Apesar de 56,25% das notícias estarem relacionadas a essa

abordagem, nota-se uma cobertura atenta aos trâmites que decorrem fora das

quadras, como a possibilidade da volta do público aos ginásios.

Na contramão, é preciso levar em conta o volume de publicações. A Rádio

Ampére - mesmo tendo uma análise de período mais curto - postou, entre outubro e

dezembro, 52 notícias. Durante agosto e dezembro, a Rádio Chopinzinho divulgou 23

informações, isto é, 44,2% do volume da outra emissora. Em uma média mensal, a

discrepância é ainda maior: enquanto a primeira emissora publicou 17,3 notícias, a

segunda teve 4,6 posts.

6. 5. ANÁLISE GERAL

Este trabalho analisou 669 matérias que foram produzidas entre os dias 1º de

agosto de 2020 e 31 de agosto de 2020 nos sites Diário do Sudoeste, Jornal de

Beltrão, Rádio Ampére e Rádio Chopinzinho. Através deste estudo, foi possível

comprovar a relevância do futsal para os municípios desta região do Paraná. Prova

disso é o espaço destinado pelos veículos a este esporte. 50,4% das publicações - 337

matérias - relacionadas ao esporte são desta modalidade. Destas, 328 abordaram o

futsal paranaense, enquanto 190 tinham como enfoque o clube da respectiva cidade.

Os dados podem ser conferidos no Gráfico 13, disponível na sequência.
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Gráfico 13 - Produção de jornalismo esportivo no Sudoeste do Paraná

Fonte: o autor

Das 328 publicações referentes ao futsal, 272, ou seja, 82,9%, possuem foto.

Apenas seis matérias - 1,8% - possuem vídeos. O formato desses conteúdos está

apresentado da seguinte forma: 62,8% (206 publicações) são notas; 35,7% (117

publicações) são notícias; apenas 1,5% (cinco publicações) são reportagens.

Em todos os veículos analisados, a principal abordagem das matérias foram os

acontecimentos ou os resultados de jogos. Foram 219 - entre 328 do total - publicações

com este enfoque, representando um percentual de 66,7%. A movimentação de

mercado - contratações e saídas de jogadores e treinadores - foi o segundo aspecto

que mais espaço ganhou nos veículos: 35 matérias, ou seja, 10,67%. A preparação

dos clubes e o cotidiano de treinamentos representou 5,1%, com 17 publicações. A

conquista de títulos ou de acessos teve 2,76%, com nove matérias. As reportagens

sobre os 10 anos de fundação do Pato Futsal, todas feitas pelo Diário do Sudoeste,

representam 1,52%. Outros temas - como dos bastidores da modalidade e o

falecimento de personalidades - representou 13,10%, com 43 matérias. Confira os

números a seguir, o Gráfico 14.
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Gráfico 14 - O noticiário esportivo de futsal no Sudoeste do Paraná

Fonte: o autor

Quanto ao espaço destinado por categoria, o futsal masculino foi abordado em

301 matérias - ou seja, 91,8% do total produzido acerca da modalidade no Paraná. O

futsal feminino, portanto, ganhou espaço em 27 matérias, representando 8,2% do total

- confira os números no Gráfico 15, disponível na sequência. Vale ressaltar que o único

clube feminino em atividade na região até 2020 era oriundo do município de Pato

Branco, onde está sediado o Diário do Sudoeste. Este veículo foi o responsável por 18

das 27 publicações da categoria - 66,6%. As outras nove matérias (33,4) foram

publicadas no site do Jornal de Beltrão.
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Gráfico 15 - A abordagem por categoria do noticiário de futsal no Sudoeste do Paraná

Fonte: o autor

Entre os clubes da região, o que mais ganhou espaço foi o Marreco. A equipe de

Francisco Beltrão foi abordada em 100 matérias. Na sequência, o Pato foi o tema em

91 publicações. Em 3º, aparece o Dois Vizinhos. O clube da cidade homônima viveu

em 2020 a sua maior fase da história, com a conquista da Copa do Brasil - primeiro

título do “Galo”, conquista inédita para o estado. Diante disso, o time foi abordado em

98 matérias. Vale ressaltar que os quatro veículos analisados neste trabalho não estão

situados em Dois Vizinhos. Portanto, comprova-se uma cobertura regional, reforçada a

seguir com o espaço destinado a outros times do Sudoeste - Coronel (12 matérias),

Mangueirinha (sete matérias), Mariópolis (quatro matérias), Palmas (três matérias).

Confira o comparativo no Gráfico 16.
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Gráfico 16 - Clubes de Futsal do Sudoeste - Espaço no jornalismo digital

Fonte: o autor
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7 CONCLUSÃO

Como preconizado no capítulo 2 deste trabalho - Metodologia -, os quatro

veículos não são nativos da internet e sim oriundos do impresso - Diário do Sudoeste e

Jornal de Beltrão - e do rádio - Rádio Ampére e Rádio Chopinzinho. As produções dos

dois primeiros representam 87,5% (287 matérias) do total do conteúdo produzido na

região a cerca do futsal paranaense. Os veículos com raízes no rádio apresentaram

apenas 41 publicações, ou seja, 12,5%. Uma das razões para essa disparidade pode

estar na estrutura das empresas.

Conforme as entrevistas realizadas com os representantes dos veículos, Diário

do Sudoeste e Jornal de Beltrão são dotados de 18 jornalistas, sendo 17 deles

formados. A equipe responsável pela produção esportiva para o site no Jornal de

Beltrão, conforme Pegoraro (2021), dispõe de três profissionais. O Diário do Sudoeste,

segundo Rossi (2021), possui um jornalista responsável pela editoria, mas os outros

sete contratados da redação auxiliam na editoria na formulação de pautas, atuando

também na cobertura in loco dos jogos.

Situação contrária relatada pelos representantes das rádios Ampére e

Chopinzinho. A primeira, de acordo com Alves (2021), tem um jornalista formado. Em

dia de jogos do Ampére Futsal, três profissionais são envolvidos para a transmissão ao

vivo no rádio, no Facebook e no YouTube. Entretanto, o volume da produção

demonstra a produção noticiosa do site como algo que ainda não é levado como

prioridade na emissora, em revelia das transmissões dos jogos nas plataformas.

Santos (2021) revela que a Rádio Chopinzinho não dispõe de jornalistas formados,

mas que conta com cinco profissionais para as transmissões de partidas da Acel. As

pautas esportivas são distribuídas conforme a disponibilidades dos contratados,

acusando, portanto, que a publicação de matérias no site vem em segundo plano,

conforme as atividades diárias da emissora enquanto mídia tradicional. A análise de

dados averiguou que nenhum destes dois sites utilizou no período a inserção de

matérias de áudio no site - recurso disponível e que promove a convergência de

mídias.

Por outro lado, Rossi (2021) aponta que a produção oriunda da versão física do

Diário do Sudoeste é aproveitada no site, mas não na totalidade. A editora-chefe afirma

também que existem conteúdos do digital que também podem ganhar o espaço no

impresso, mas que a empresa busca prezar pela produção de materiais distintos. Isto
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é, quando um conteúdo migra do impresso para o digital, busca-se apresentar outros

elementos nas respectivas informações. No Jornal de Beltrão, Pegoraro (2021) afirma

que todo o conteúdo do jornal impresso é publicado no site, mas nem tudo o que é

publicado primeiramente neste vai para aquele.

De forma geral, o estudo aponta que as características dos conteúdos dos sites

das duas emissoras de rádio confundem-se com o tipo de jornalismo produzido no

rádio, meio do qual as duas páginas da internet são oriundas, que, em revelia das

reportagens frias, é voltado para o imediatismo e para o factual.

Embora a internet possibilite ao jornalismo reunir textos, imagens, vídeos e

áudios, conforme Ferrari (2010), citada no capítulo 3, a análise demonstra que estes

recursos ainda são pouco explorados pelos veículos do Sudoeste do Paraná. Prova

disso é a não inserção de áudios e o pouco volume de vídeos nas matérias.

Todavia, sobre o aspecto do jornalismo regional, indo de encontro ao afirmado

por Bronoski e WehrHoldt (2020), citados no capítulo 3, o estudo comprova que a

produção dos veículos vai de encontro a um interesse específico do público da região

quando o assunto é esporte: o futsal. Conforme o volume de notícias checados neste

estudo, a modalidade é o carro-chefe da produção esportiva do Sudoeste do Paraná.

Trata-se, portanto, de uma peculiaridade da região, já que em outros centros é o

futebol quem costuma conduzir a pauta de jornalismo esportivo.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA COM OS VEÍCULOS

Título do questionário: Pesquisa para TCC de jornalismo de Julian Nazaré Borghardt.

Contextualização: Caro (a) profissional, este questionário tem por intuito agregar
informações ao meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Jornalismo, onde o
tema de pesquisa é "A cobertura jornalística de futsal nos sites do Sudoeste do
Paraná". O objetivo é analisar como ocorre o trabalho da imprensa desta região no
âmbito digital. Para isso, entre os veículos do Sudoeste que atuam na internet, foram
selecionados quatro deles, conforme critério de frequência mínima de publicações.
Diante disso, serão analisadas, do ponto de vista técnico, as matérias publicadas. Este
questionário é fundamental para que possamos entender melhor como a cobertura
esportiva está estruturada e como se dá.

*Os nomes dos profissionais e das empresas entrevistadas neste questionário serão
preservados.

Obrigado por sua colaboração. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, solicite-o
através do email - juliam1420@gmail.com.

QUESTIONÁRIO - DIÁRIO DO SUDOESTE

Pergunta 1: Qual o seu nome, veículo que representa e cargo exercido?
Resposta 1: Marcilei Cristina Rossi - Editora-chefe do Diário do Sudoeste.

Pergunta 2: Em que ano seu veículo - impresso/rádio -foi criado? E há quantos existe o
site?
Resposta 2: O Diário do Sudoeste, inicialmente como nome de Gazeta do Sudoeste foi
criado em 1986. Na década de 1990 adotamos o nome de Diário do Povo e na década
de 2000, Diário do Sudoeste. Nosso site entrou em atividade em 2012, com o passar
do tempo realizamos alguns ajustes e nossa última versão está em funcionamento
desde março de 2020.

Pergunta 3: Quantos jornalistas trabalham na empresa? Quantos são formados na
área?
Resposta 3: Nossa equipe é composta atualmente por oito jornalistas, todos formados.

Pergunta 4: Há estagiários? Se sim, quantos?
Resposta 4: No momento não temos estagiário na redação.

Pergunta 5: Toda a matéria veiculada no impresso/rádio vai para o site? Existem
informações que circulam apenas no site?
Resposta 5: Não. Como também nem todas as matérias que estão no site, vão para o
impresso. Muitas das produções feitas ao longo do dia acabam indo para o site e com
o passar das horas elas ganham outros elementos, o que faz com que nossa equipe
produza conteúdos distintos. Outra realidade é nossa cobertura de fim de semana.
Como a circulação do jornal é de terça-feira a sábado/domingo, nos finais de semana
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trabalhamos nos regime de plantão, o que resulta em um elevado número de
produções, que não vão entrar na edição de terça e/ou respeitando a informação
anterior, podendo ganhar nova abordagem para a edição física. Também pela
característica do público, no site e em nossas redes sociais, buscamos produzir
vídeos, ou materiais especiais.

Pergunta 6: Destes profissionais, quantos trabalham com o jornalismo esportivo? *
Resposta 6: Temos um jornalista setorista que cobre esporte, ele tem a missão ao
longo da maior parte dos dias cobrir o esporte, no entanto, todos os jornalistas acabam
por fazer cobertura esportiva, levando em conta o regime de plantão que adotamos.
Também nada impede que um repórter apresente uma pauta durante a semana e a
produza, mesmo existindo a figura do setorista.

Pergunta 7: Como ocorre a distribuição de pautas esportivas? Quais critérios utilizam
para produção para esta editoria?
Resposta 7: Como temos um setorista ele por conhecer até mesmo o gosto dos
nossos leitores distribuiu muitas das pautas ao longo da semana. Nos últimos tempos
adotamos a sistemática de duas páginas no impresso nas edições de terça-feira e nas
de sábado e domingo, quando ocorre uma maior movimentação esportiva,
principalmente nesta época de pandemia. Já os demais profissionais que acabam
escrevendo pauta durante a semana vai muito de afinidade. Atualmente somente em
Pato Branco temos um movimento esportivo muito forte de equipes de rendimento,
futsal (masculino e feminino), vôlei, handebol, futebol, várias modalidades de lutas,
corrida de rua (...) e isso acaba por gerar uma grande quantidade de conteúdo.

Pergunta 8: Quanto à cobertura das partidas de futsal. Quantos profissionais
costumam acompanhar presencialmente os jogos?
Resposta 8: Tanto nas disputas da Liga Nacional de Futsal (LNF), como no
Campeonato Paranaense de Futsal realizamos no início do ano o credenciamento de
todos os membros da redação. Pois, como se tratam de competições de longa
duração, em um ano inevitavelmente todos terão executado pelo menos uma ou duas
coberturas em quadra em um ano. E isso se aplica até mesmo nos jogos de meio de
semana, uma vez que nestes casos, temos regime de escala, que resulta no rodízio da
equipe. Como temos jornalistas que trabalham mais como política e pautas de geral, o
profissional está em constante contato e troca de informações com o colega que está
setorizado no esporte. Vale lembrar, que devido a pandemia em 2020 estivemos em
poucas as partidas no ginásio. Uma das poucas foi o Clássico das Penas (Pato e
Marreco), no Ginásio Dolivar Lavarda, pela Campeonato Paranaense.

Pergunta 9: Como ocorre a escala de quem cobre o futsal? Utilizam produções de
terceiros ou agências?
Resposta 9: Como foi mencionado, temos escala. Mesmo em jogos fora (no caso do
Pato Futsal e do Unidep Pato Futsal - time feminino), damos preferência para matérias
nossas. No caso da edição impressa temos uma característica bem firma de
segurarmos nosso parque gráfico até o fim do jogo, para passarmos aos nossos
leitores as informações mais atuais o possível.
Com esta postura, também atualizamos nosso site.
Damos preferência a conteúdo de terceiros e/ou agências quando se trata de outras
equipes, ou materiais gerados pelas assessorias.
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QUESTIONÁRIO - JORNAL DE BELTRÃO

Pergunta 1: Qual o seu nome, veículo que representa e cargo exercido?
Resposta 1: Adolfo Pegoraro, Jornal de Beltrão, jornalista
Pergunta 2: Em que ano seu veículo - impresso/rádio -foi criado? E há quantos existe o
site?
Resposta 2: Foi criado em 1989. O domínio jornaldebtrao.com.br é de 1999.

Pergunta 3: Quantos jornalistas trabalham na empresa? Quantos são formados na
área?
Resposta 3: Dez jornalistas. Nove são formados na área.

Pergunta 4: Há estagiários? Se sim, quantos?
Resposta 4: Não há estagiários em Jornalismo

Pergunta 5: Toda a matéria veiculada no impresso/rádio vai para o site? Existem
informações que circulam apenas no site?
Resposta 5: Toda matéria do impresso vai para o site. Existem informações que
circulam apenas no site.

Pergunta 6: Destes profissionais, quantos trabalham com o jornalismo esportivo?
Resposta 6: Três.

Pergunta 7: Como ocorre a distribuição de pautas esportivas? Quais critérios utilizam
para produção para esta editoria?
Resposta 7: Temos um chefe de reportagem, que sugere pautas também, mas a
equipe de esportes tem autonomia para buscar suas próprias pautas.

Pergunta 8: Quanto à cobertura das partidas de futsal. Quantos profissionais
costumam acompanhar presencialmente os jogos?
Resposta 8: Uma pessoa consegue fazer fotos e texto.

Pergunta 9: Como ocorre a escala de quem cobre o futsal? Utilizam produções de
terceiros ou agências?
Resposta 9: Utiliza apenas fotos de terceiros, mas a produção de texto é da redação. A
escala é feita pelo chefe de reportagem, no esquema de plantões, principalmente nos
fins de semana.

QUESTIONÁRIO - RÁDIO AMPÉRE

Pergunta 1: Qual o seu nome, veículo que representa e cargo exercido?
Resposta 1: Julio Cesar - Rádio Ampére - jornalista

Pergunta 2: Em que ano seu veículo - impresso/rádio -foi criado? E há quantos existe o
site?
Resposta 2: 42 anos - rádio. 16 anos - site.
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Pergunta 3: Quantos jornalistas trabalham na empresa? Quantos são formados na
área?
Resposta 3: Um jornalista formado.

Pergunta 4: Há estagiários? Se sim, quantos?
Resposta 4: Não.

Pergunta 5: Toda a matéria veiculada no impresso/rádio vai para o site? Existem
informações que circulam apenas no site?
Resposta 5: As matérias locais/regionais são postadas no site.

Pergunta 6: Destes profissionais, quantos trabalham com o jornalismo esportivo?
Resposta 6: Um profissional.

Pergunta 7: Como ocorre a distribuição de pautas esportivas? Quais critérios utilizam
para produção para esta editoria?
Resposta 7: As pautas são cobertas pelo jornalista da emissora. Um dos critérios
usado para proposição é o interesse local. Em relação ao futsal cobrimos o time da
cidade que joga a Série Ouro do Campeonato Paranaense.

Pergunta 8: Quanto à cobertura das partidas de futsal. Quantos profissionais
costumam acompanhar presencialmente os jogos?
Resposta 8: Três profissionais, sendo um jornalista/ repórter, narrador e um
cinegrafista

Pergunta 9: Como ocorre a escala de quem cobre o futsal? Utilizam produções de
terceiros ou agências?
Não existe escala para cobertura do Ampére Futsal na reportagem. Apenas narrador
Resposta 9: reveza com mais um da emissora. Utilizamos material de terceiros,
especialmente de profissionais de rádios que cobrem as equipes da Ouro.

QUESTIONÁRIO - RÁDIO CHOPINZINHO

Pergunta 1: Qual o seu nome, veículo que representa e cargo exercido?
Resposta 1: Munir Santos. Repórter

Pergunta 2: Em que ano seu veículo - impresso/rádio -foi criado? E há quantos existe o
site?
Resposta 2: Rádio Chopinzinho foi criada em 1978. Site 15 anos.

Pergunta 3: Quantos jornalistas trabalham na empresa? Quantos são formados na
área?
Resposta 3: A emissora não conta com nenhum jornalista com formação específica.

Pergunta 4: Há estagiários? Se sim, quantos?
Resposta 4: Não.
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Pergunta 5: Toda a matéria veiculada no impresso/rádio vai para o site? Existem
informações que circulam apenas no site?
Resposta 5: Existem informações veiculadas nos dois canais e algumas específicas
para o site e redes sociais.

Pergunta 6: Destes profissionais, quantos trabalham com o jornalismo esportivo?
Resposta 6: 05.

Pergunta 7: Como ocorre a distribuição de pautas esportivas? Quais critérios utilizam
para produção para esta editoria?
Resposta 7: As transmissões esportivas são realizadas por equipe específica. As
pautas de reportagem durante os programas da semana são distribuídas entre os
participantes da mesma equipe de transmissão, conforme disponibilidades dos
mesmos, levando em conta as atividades diárias da emissora.

Pergunta 8: Quanto à cobertura das partidas de futsal. Quantos profissionais
costumam acompanhar presencialmente os jogos?
Resposta 8: Durante a transmissão das partidas a emissora conta com 06
profissionais, divididos por setores: 01 narrador, 01 comentarista, 01 repórter, 01
programador e 02 câmeras.

Pergunta 9: Como ocorre a escala de quem cobre o futsal? Utilizam produções de
terceiros ou agências?
Resposta 9: A equipe é fixa, toda contratada pela própria emissora, sem a utilização de
terceirizados.
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APÊNDICE B – DADOS COLETADOS - DIÁRIO DO SUDOESTE

Diário do
Sudoeste

Publicaçõe
s

Sobre
futsal

Sobres clubes do
PR

Sobre o time da
cidade

Not
a

Notíci
a

Reportage
m

Víde
o

Fot
o

agosto - 2020 25 19 19 17 2 12 5 4 19

setembro - 2020 18 17 17 15 5 12 1 17

outubro - 2020 32 24 24 23 11 12 22

novembro - 2020 30 21 20 20 5 16 20

dezembro - 2020 22 9 9 7 2 7 9

TOTAL 128 90 89 82 25 59 5 5 87

APÊNDICE C - DADOS COLETADOS - JORNAL DE BELTRÃO

Jornal de Beltrão
Publicaçõe

s
Sobre
futsal

Sobres clubes do
PR

Sobre o time da
cidade

Not
a

Notíci
a

Reportage
m

Víde
o

Fot
o

agosto - 2020 81 32 32 15 22 10 1 27

setembro - 2020 96 40 40 19 32 8 35

outubro - 2020 110 47 46 27 36 9 37

novembro - 2020 87 29 28 17 23 5 18

dezembro - 2020 92 58 52 16 40 12 28

TOTAL 466 206 198 94 154 44 1 145

APÊNDICE D - DADOS COLETADOS - RÁDIO AMPÉRE

Rádio Ampére
Publicaçõe

s
Sobre
futsal

Sobres clubes do
PR

Sobre o time da
cidade

Not
a

Notíci
a

Reportage
m

Víde
o

Fot
o

agosto - 2020

setembro - 2020

outubro - 2020 15 8 8 2 7 1 7

novembro - 2020 19 8 8 0 4 4 8

dezembro - 2020 18 9 9 0 6 3 9

TOTAL 52 25 25 2 17 8 24
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APÊNDICE E - DADOS COLETADOS - RÁDIO CHOPINZINHO

Rádio
Chopinzinho

Publicaçõe
s

Sobre
futsal

Sobres clubes do
PR

Sobre o time da
cidade

Not
a

Notíci
a

Reportage
m

Víde
o

Fot
o

agosto - 2020 3 3 3 2 2 1 3

setembro - 2020 3 2 2 1 2 2

outubro - 2020 6 4 4 3 1 3 4

novembro - 2020 3 2 2 2 1 1 2

dezembro - 2020 8 5 5 4 4 1 5

TOTAL 23 16 16 12 10 6 16

APÊNDICE F - DADOS COMPILADOS

Compilado
Publicaçõe

s
Sobre
futsal

Sobre clubes do
PR

Sobre o time da
cidade Nota Notícia

Reportage
m

Víde
o Foto

Diário do
Sudoeste 128 90 89 82 25 59 5 5 87

Jornal de Beltrão 466 206 198 94 154 44 1 145

Rádio Ampére 52 25 25 2 17 8 24
Rádio

Chopinzinho 23 16 16 12 10 6 16

Total 669 337 328 190 206 117 5 6 272
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ANEXO A - LINKS DAS MATÉRIAS ANALISADAS - DIÁRIO DO SUDOESTE

Diário do Sudoeste - Agosto de 2020

Pato Futsal perde em casa para o Jaraguá

Pato Futsal volta à quadra nesta terça-feira

Sérgio Lacerda, o treinador multicampeão no Pato Futsal

Pato Futsal recebe o Jaraguá pela Liga

Pato Futsal conquistou 14 títulos em dez anos de história

Pato Futsal empata com Dois Vizinhos na estreia no Paranaense

Pato Futsal enfrenta Dois Vizinhos pelo Estadual

Pato Futsal estreia na LNF diante do Campo Mourão

Pato Futsal estreia neste sábado na Liga Nacional de Futsal 2020

Pato Futsal contrata fixo Valença

Pato e Real Madruga jogam na primeira fase da Copa do Brasil

Real Madruga, adversário do Pato na Copa do Brasil não esconde admiração

Pato Futsal estreia neste sábado na Liga Nacional de Futsal 2020

Onde tudo começou

O que um jogador precisa para ser ídolo?

Mais sorrisos do que lágrimas … sempre Pato

O compromisso com as promessas do futsal

Acel/Chopinzinho vai estrear contra o Cascavel no Estadual

Negueba, ex-Pato e CAD, se apresentou ao Khorfakkan dos Emirados Árabes Unidos

Azuriz vai estrear contra o Prudentópolis na 2ª Divisão

Coritiba terá Centro de Treinamento em Pato Branco

Nos pênaltis, Palmeiras vence Corinthians e volta a faturar Paulista após 12 anos

Ex-jogadores do Coronel Vivida Esporte Clube revivem história com réplica de camisa

Patrick de Paula decide com golaço e Palmeiras faz 2 a 1 no Santos no Brasileirão

Grêmio é tricampeão gaúcho

Diário do Sudoeste - Setembro de 2020

Pato Futsal quer encaminhar à classificação em Joaçaba

Pato Futsal enfrenta o rival Marreco pelo Estadual

Pato Futsal joga pelo estadual nesta terça-feira

Djony deixa o Pato Futsal

https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-perde-em-casa-para-o-jaragua/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-volta-a-quadra-nesta-terca-feira/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/sergio-lacerda-o-treinador-multicampeao-no-pato-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-recebe-o-jaragua-pela-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-conquistou-14-titulos-em-dez-anos-de-historia/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-empata-com-dois-vizinhos-na-estreia-no-paranaense/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-enfrenta-dois-vizinhos-pelo-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-estreia-na-lnf-diante-do-campo-mourao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-estreia-neste-sabado-na-liga-nacional-de-futsal-2020/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-contrata-fixo-valenca/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-e-real-madruga-jogam-na-primeira-fase-da-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/real-madruga-adversario-do-pato-na-copa-do-brasil-nao-esconde-admiracao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-estreia-neste-sabado-na-liga-nacional-de-futsal-2020/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/onde-tudo-comecou/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/o-que-um-jogador-precisa-para-ser-idolo/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/mais-sorrisos-do-que-lagrimas-sempre-pato/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/o-compromisso-com-as-promessas-do-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/acel-chopinzinho-vai-estrear-contra-o-cascavel-no-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/negueba-ex-pato-e-cad-se-apresentou-ao-khorfakkan-dos-emirados-arabes-unidos/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-vai-estrear-contra-o-prudentopolis-na-2a-divisao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/coritiba-tera-centro-de-treinamento-em-pato-branco/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/nos-penaltis-palmeiras-vence-corinthians-e-volta-a-faturar-paulista-apos-12-anos/
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/ex-jogadores-do-coronel-vivida-esporte-clube-revivem-historia-com-replica-de-camisa/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patrick-de-paula-decide-com-golaco-e-palmeiras-faz-2-a-1-no-santos-no-brasileirao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/gremio-e-tricampeao-gaucho/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-quer-encaminhar-a-classificacao-em-joacaba/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-enfrenta-o-rival-marreco-pelo-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-joga-pelo-estadual-nesta-terca-feira/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/djony-deixa-o-pato-futsal/
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Pato Futsal goleia o Tubarão pela Liga

Pato Futsal recebe o Tubarão pela Liga

Pato Futsal vence o Joaçaba pela Liga

Pato Futsal enfrenta o Joaçaba pela Liga

Pato Futsal empata com a ACEL no estadual

Pato Futsal empata com o Assoeva em casa pela LNF

Aaema Mariópolis e Coronel Futsal vencem pela Série Prata

Estreia feminina na chave Ouro de futsal será fora de casa

Equipe feminina de futsal foca na estreia do paranaense

Morre o presidente do Coronel Futsal, Chico Padeiro

Patinhas focam na segunda partida do estadual

Patinhas vencem em Ponta Grossa de goleada

Patinhas entram em quadra neste sábado

Azuriz Pato Branco apresenta elenco para disputar a 2ª Divisão

Diário do Sudoeste - Outubro de 2020

Pato Futsal vence o Tubarão e assume a liderança do grupo C

Pato Futsal enfrenta o Tubarão pela Liga

Goleiro Tiago quer conquistar títulos com o Pato Futsal

Pato Futsal recebe o Umuarama pela Liga

Pato Futsal vence do Real Madruga e se classifica para próxima fase da Copa do

Brasil

Pato Futsal anuncia a contratação do goleiro Tiago

Pato Futsal com foco na Copa do Brasil

Pato Futsal empata com o Jaraguá e assume a liderança no Grupo C na LNF

Pato Futsal enfrenta o Jaraguá pela Liga

Pato Futsal joga em Ampére pelo Estadual

Pato Futsal goleia o Real Madruga pela Copa do Brasil

Pato Futsal completa 700 jogos na história

Pato Futsal enfrenta o Real Madruga pela Copa do Brasil

De virada, Pato Futsal vence o Assoeva por 5 a 2

Pato Futsal volta a jogar fora de casa pela Liga

Pato Futsal consegue empate fora de casa pela LNF

Coronel Futsal perde em casa para o CAD/Guarapuava pela Série Prata

Unidep Futsal vence o Londrina

https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-goleia-o-tubarao-pela-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-recebe-o-tubarao-pela-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-vence-o-joacaba-e-assume-a-lideranca-do-grupo-c/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-enfrenta-o-joacaba-pela-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-empata-com-a-acel-no-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-empata-com-o-assoeva-em-casa-pela-lnf/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/aaema-mariopolis-e-coronel-futsal-vencem-pela-serie-prata/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/estreia-feminina-na-chave-ouro-de-futsal-sera-fora-de-casa/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/equipe-feminina-de-futsal-foca-na-estreia-do-paranaense/
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/morre-o-presidente-do-coronel-futsal-chico-padeiro/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-focam-na-segunda-partida-do-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-vencem-em-ponta-grossa-de-goleada/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-entram-em-quadra-neste-sabado/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-pato-branco-apresenta-elenco-para-disputar-a-2a-divisao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-vence-o-tubarao-e-assume-a-lideranca-do-grupo-c/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-enfrenta-o-tubarao-pela-liga/leiro-tiago-quer-conquistar-titulos-com-o-pato-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/goleiro-tiago-quer-conquistar-titulos-com-o-pato-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-recebe-o-umuarama-pela-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-vence-do-real-madruga-e-se-classifica-para-proxima-fase-da-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-vence-do-real-madruga-e-se-classifica-para-proxima-fase-da-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-anuncia-a-contratacao-do-goleiro-tiago/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-com-foco-na-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-empata-com-o-jaragua-e-assume-a-lideranca-no-grupo-c-na-lnf/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-enfrenta-o-jaragua-pela-liga-2/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-joga-em-ampere-pelo-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-goleia-o-real-madruga-pela-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-completa-700-jogos-na-historia/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-enfrenta-o-real-madruga-pela-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/de-virada-pato-futsal-vence-o-assoeva-por-5-a-2/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-volta-a-jogar-fora-de-casa-pela-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-consegue-empate-fora-de-casa-pela-lnf/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/coronel-futsal-perde-em-casa-para-o-cad-guarapuava-pela-serie-prata/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/unidep-futsal-vence-o-londrina/


65

Patinhas vencem Foz Cataratas por 6 a 1

Patinhas recebem o Foz Cataratas pelo Estadual

Patinhas vencem fácil a equipe de Cascavel pela Série Ouro

Patinhas encaram a equipe de Londrina pela Série Ouro

Patinhas vencem em Telêmaco Borba

Pato Basquete perde por um ponto para o Campo Mourão

Pato Basquete faz jogo decisivo contra o Campo Mourão

Azuriz vence e encaminha classificação na 2ª Divisão

Pato Basquete estreia contra o Londrina no Estadual

Azuriz goleia o Araucária pela 2ª Divisão

Azuriz vence o Apucarana e entra na briga pela classificação

Azuriz empata com o Batel em Guarapuava

Pato Basquete define elenco para a temporada

Pato Futsal empata com Ampére em jogo fora de casa

Diário do Sudoeste - Novembro de 2020

Pato Futsal garante vaga na final da Supercopa

Preparador físico bicampeão da LNF pelo Pato Futsal acerta com o Kuwait Club

Pato Futsal é eliminado da Liga na prorrogação

Pato Futsal precisa vencer o Joinville pela Liga

Pato Futsal perde e se complica na Liga

Pato Futsal recebe o Joinville pela Liga

Pato Futsal disputa vaga com o Galo na Copa do Brasil

Pato Futsal elimina o Atlântico da Liga

Pato Futsal perde para o Atlântico no primeiro jogo das oitavas da LNF

Pato Futsal encara o Atlântico pela LNF

Pato Futsal vence o Galo pela Copa do Brasil

Pato Futsal recebe o Dois Vizinhos pela Copa do Brasil

Fixo Caio está de volta ao Pato Futsal

Pato Futsal enfrenta o Atlântico nas oitavas da LNF

Surto de covid-19 no Carlos Barbosa adia jogo contra o Corinthians no futsal

Patinhas estão fora da Copa do Brasil de Futsal Feminina

Patinhas perdem para Female na estreia da Liga Nacional de Futsal Feminino

Patinhas perdem para Telemaco na LNFF

Patinhas perdem para Cascavel e não seguem na competição

https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-vencem-foz-cataratas-por-6-a-1/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-recebem-o-foz-cataratas-pelo-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-vencem-facil-a-equipe-de-cascavel-pela-serie-ouro/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-encaram-a-equipe-de-londrina-pela-serie-ouro/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-vencem-em-telemaco-borba/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-perde-por-um-ponto-para-o-campo-mourao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-faz-jogo-decisivo-contra-o-campo-mourao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-vence-e-encaminha-a-classificacao-na-2a-divisao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-estreia-contra-o-londrina-no-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-goleia-o-araucaria-pela-2a-divisao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-vence-o-apucarana-e-entra-na-briga-pela-classificacao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-empata-com-o-batel-em-guarapuava/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-define-elenco-para-a-temporada/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-empata-com-ampere-em-jogo-fora-de-casa/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-garante-vaga-na-final-da-supercopa/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/preparador-fisico-bicampeao-da-lnf-pelo-pato-futsal-acerta-com-o-kuwait-club/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-e-eliminado-da-liga-na-prorrogacao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-precisa-vencer-o-joinville-pela-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-perde-e-se-complica-na-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-recebe-o-joinville-pela-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-disputa-vaga-com-o-galo-na-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-elimina-o-atlantico-da-liga/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-perde-o-atlantico-no-primeiro-jogo-das-oitavas-de-finais-da-lnf/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-encara-o-atlantico-pela-lnf/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-vence-o-galo-pela-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-recebe-o-dois-vizinhos-pela-copa-do-brasil/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/fixo-caio-esta-de-volta-ao-pato-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-enfrenta-o-atlantico-nas-oitavas-da-lnf/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/surto-de-covid-19-no-carlos-barbosa-adia-jogo-contra-o-corinthians-no-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-estao-fora-da-copa-do-brasil-de-futsal-feminina/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-perdem-para-female-na-estreia-da-liga-nacional-de-futsal-feminino/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-perdem-para-telemaco-na-lnff/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-perdem-para-cascavel-e-nao-seguem-na-competicao/
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Patinhas estreiam nesta sexta-feira na LNFF

Patinhas estreiam na LNFF na sexta-feira

Azuriz Pato Branco empata com o Apucarana

Pato Basquete perde para o Flamengo

Azuriz vence nos pênaltis e garante vaga na 1ª Divisão

Matheusinho é destaque na vitória do Pato Basquete

Azuriz vence e está na semifinal da 2ª Divisão

Pato Basquete vence a Unifacisa pelo NBB

Azuriz Pato Branco perde em Maringá pela 2ª Divisão

Pato Basquete estreia contra o Minas no NBB

Pato Basquete disputa vaga para a final do Estadual

Diário do Sudoeste - Dezembro de 2020

Atlético deverá alugar vaga da LNF para o Pato Futsal

Paulo Cardoso é apresentado no Pato Futsal

Pato Futsal anuncia ganhadores da Ação entre Amigos

Unidep Futsal apresenta novas contratações

Paulo Cardoso é o novo técnico do Pato Futsal

Unidep Futsal anuncia renovações

Dois Vizinhos vence Ceará em primeira partida da final da Copa do Brasil de Futsal

Marreco Futsal anuncia contratações e renovações

Símbolo da comunicação esportiva do Sudoeste, morre aos 79 anos

Patinhas empatam, mas ficam fora da final

Azuriz vai estrear diante do Operário no Estadual

Pato Basquete vai encarar o Corinthians pelo NBB

Pato Basquete vence o Bauru pelo NBB

Pato Basquete perde mais uma pelo NBB

Pato Basquete perde para o Franca pelo NBB

Azuriz Pato Branco é campeão da 2ª Divisão

Romarinho relembra gol na final contra o Boca e avisa: ‘Espero voltar em breve’

Direção do Vasco anuncia a contratação de Vanderlei Luxemburgo como novo técnico

Felipe Jonatan vibra com marca pelo Santos em 2020 e projeta semi contra o Boca

Real Sociedad vence clássico do País Basco e complica Athletic Bilbao no Espanhol

Cavani é suspenso por 3 jogos e leva multa por usar termo racista em rede social

Levir Culpi abandona aposentadoria e vai comandar o Cerezo Osaka no Japão

https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-estreiam-nesta-sexta-feira-na-lnff/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-estreiam-na-lnff-na-sexta-feira/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-pato-branco-empata-com-o-apucarana/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-perde-para-o-flamengo/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-vence-nos-penaltis-e-garante-vaga-na-1a-divisao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/matheusinho-e-destaque-na-vitoria-do-pato-basquete/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-vence-e-esta-na-semifinal-da-2a-divisao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-vence-a-unifacisa-pelo-nbb/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-pato-branco-perde-em-maringa-pela-2a-divisao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-estreia-contra-o-minas-no-nbb/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-disputa-vaga-para-a-final-do-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/atletico-devera-alugar-vaga-da-lnf-para-o-pato-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/paulo-cardoso-e-apresentado-no-pato-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-anuncia-ganhadores-da-acao-entre-amigos/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/unidep-futsal-apresenta-novas-contratacoes/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/paulo-cardoso-e-o-novo-tecnico-do-pato-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/unidep-futsal-anuncia-renovacoes/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/dois-vizinhos-vence-ceara-em-primeira-partida-da-final-da-copa-do-brasil-de-futsal/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/marreco-futsal-anuncia-contratacoes-e-renovacoes/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/simbolo-da-comunicacao-esportiva-do-sudoeste-morre-aos-79-anos/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/patinhas-empatam-mas-ficam-fora-da-final/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-vai-estrear-diante-do-operario-no-estadual/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-vai-encarar-o-corinthians-pelo-nbb/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-vence-o-bauru-pelo-nbb/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-basquete-perde-mais-uma-pelo-nbb/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/pato-futsal-perde-para-o-franca-pelo-nbb/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/azuriz-pato-branco-e-campeao-da-2a-divisao/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/romarinho-relembra-gol-na-final-contra-o-boca-e-avisa-espero-voltar-em-breve/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/direcao-do-vasco-anuncia-a-contratacao-de-vanderlei-luxemburgo-como-novo-tecnico/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/felipe-jonatan-vibra-com-marca-pelo-santos-em-2020-e-projeta-semi-contra-o-boca/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/real-sociedad-vence-classico-do-pais-basco-e-complica-athletic-bilbao-no-espanhol/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/cavani-e-suspenso-por-3-jogos-e-leva-multa-por-usar-termo-racista-em-rede-social/
https://diariodosudoeste.com.br/esportes/levir-culpi-abandona-aposentadoria-e-vai-comandar-o-cerezo-osaka-no-japao/
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ANEXO B - LINKS DAS MATÉRIAS ANALISADAS - JORNAL DE BELTRÃO

Jornal de Beltrão - Agosto de 2020

Marreco perde para o Cascavel de virada

Atlético-MG e Grêmio vencem campeonatos estaduais

Quatro equipes buscam primeira vitória na LNF 2020 nesta segunda-feira

Hamilton vence GP da Bélgica

Grêmio é tri no Gauchão

São Paulo vence Corinthians pela Série A do Brasileiro

Em casa, Pato perde para o Jaraguá

Ampere Futsal vence o Chopinzinho no Rondinha

Pela Liga Nacional, Marreco recebe o Cascavel na próxima segunda

Fabinho Gomes está prestes a completar 100 jogos no Galo

Marreco terá Show de Prêmios on-line em outubro

Com erro no cronômetro, jogo entre Pato e Galo durou mais de 40 minutos

Pato Futsal apresenta reforços

Azuriz Pato estreia dia 27 de setembro, em Prudentópolis

Jorginho comanda semana cheia de treinos no Coritiba

Ampere recebe Chopinzinho, sábado, pela Série Ouro

Arena Corinthians protegida contra o coronavírus

256 municípios vão receber materiais esportivos

Futsal: Dois Vizinhos anuncia novo reforço para o restante da temporada

Último dia para votar e levar Duda Penso à final de festival de BMX

Corinthians e Fortaleza, o único jogo da série A

Sócio-torcedor do Marreco terá direito ao pay-per-view

Dois Vizinhos abre 3 a 0, mas cede o empate em Pato Branco

Hoje tem Pato x Galo

Série A: Internacional se mantém na liderança

Na estreia da Liga Nacional, Pato vence o Campo Mourão

Bayer conquista pela sexta vez a Liga dos Campeões

Marreco estreia com derrota em Erechim

Galo vence o Ampere na abertura da Série Ouro

Estreia do Marreco será amanhã, em Erechim

Atual campeão, Pato enfrenta C. Mourão na LNF, hoje

Galo x Ampere, clássico regional abre hoje o estadual

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300412/marreco-perde-para-o-cascavel-de-virada
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300400/atletico-mg-e-gremio-vencem-campeonatos-estaduais
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300408/quatro-equipes-buscam-primeira-vitoria-na-lnf-2020-nesta-segunda-feira
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300378/hamilton-vence-gp-da-belgica
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300371/gremio-e-tri-no-gauchao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300369/sao-paulo-vence-corinthians-pela-serie-a-do-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300367/em-casa-pato-perde-para-o-jaragua
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300361/ampere-futsal-vence-o-chopinzinho-no-rondinha
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300342/pela-liga-nacional-marreco-recebe-o-cascavel-na-proxima-segunda
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300308/fabinho-gomes-esta-prestes-a-completar-100-jogos-no-galo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300309/marreco-tera-show-de-premios-on-line-em-outubro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300254/com-erro-no-cronometro-jogo-entre-pato-e-galo-durou-mais-de-40-minutos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300283/pato-futsal-apresenta-reforcos-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300255/azuriz-pato-estreia-dia-27-de-setembro-em-prudentopolis
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300256/jorginho-comanda-semana-cheia-de-treinos-no-coritiba
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300257/ampere-recebe-chopinzinho-sabado-pela-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300221/arena-corinthians-protegida-contra-o-coronavirus
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300171/256-municipios-vao-receber-materiais-esportivos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300172/futsal-dois-vizinhos-anuncia-novo-reforco-para-o-restante-da-temporada
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300203/ultimo-dia-para-votar-e-levar-duda-penso-a-final-de-festival-de-bmx
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300204/corinthians-e-fortaleza-o-unico-jogo-da-serie-a
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300205/socio-torcedor-do-marreco-tera-direito-ao-pay-per-view
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300166/dois-vizinhos-abre-3-a-0-mas-cede-o-empate-em-pato-branco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300148/hoje-tem-pato-x-galo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300108/serie-a-internacional-se-mantem-na-lideranca
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300095/na-estreia-da-liga-nacional-pato-vence-o-campo-mourao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300093/bayer-conquista-pela-sexta-vez-a-liga-dos-campeoes
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300088/marreco-estreia-com-derrota-em-erechim
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300083/galo-vence-o-ampere-na-abertura-da-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300071/estreia-do-marreco-sera-amanha-em-erechim
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300072/atual-campeao-pato-enfrenta-c-mourao-na-lnf-hoje
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300073/galo-x-ampere-classico-regional-abre-hoje-o-estadual
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Pato Branco ganhará CT do Coxa no Passo da Ilha

Rádios transmitem a emoção dos esportes de quadra

Eduardo Barroca deixa o comando do Coxa

Grêmio abre o placar, mas Flamengo arranca empate

Inter bate o Atlético-GO pelo brasileirão

Corinthians ganha do Coritiba e garante primeiro triunfo no brasileirão

ASR cancela os Jogos da Integração e Superação

Wellington Cirino fica em 4º lugar na classificação geral

Ultramaratonista participa da Ultralive do Bem em Pato Branco

Hamilton vence na Espanha e quebra mais um recorde

Lesão no joelho pausa melhor fase de Guerrero por um clube brasileiro

Série B: em 9º lugar, Cruzeiro é único time com 100% de aproveitamento

Atlético/MG vence a terceira e segue líder isolado

Galo Mineiro lidera o campeonato brasileiro

Flamengo vence o Coxa, Grêmio empata com o Timão

Etapa de Goiânia tem transmissão pela SporTV

Live com leilão de camisas de grandes clubes neste domingo

Marreco está preparado para a estreia na Liga Nacional

Conmebol divulga jogos da Copa América e libera trocas para mata-mata

Goleiro Carlos, jovem e com muitas responsabilidades no Marreco Futsal

A covid-19 e o Campeonato Brasileiro

Prática esportiva no Paraná só deve retornar com base em protocolos técnicos de

saúde

Conheça a tabela do Marreco na Liga Nacional

Cirino estreia novo design em Goiânia

Musa do Internacional, Mi Vargas posa sensual e revela humildade e superação ao

ganhar o título

Complexo Esportivo revitalizado é entregue à população

Azuriz aguarda pronunciamento oficial da Federação Paranaense

Sócio-torcedor já pode retirar a sua camisa oficial do Marreco Futsal

Galo Futsal já está treinando há 45 dias

Ação TV amplia parceria com clube da Série Ouro

Pato Futsal pede licença da Liga Futsal Paraná

Marreco está focado em atender medidas de segurança da Covid-19

Athletico é campeão paranaense

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300040/pato-branco-ganhara-ct-do-coxa-no-passo-da-ilha
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300041/radios-transmitem-a-emocao-dos-esportes-de-quadra-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300003/eduardo-barroca-deixa-o-comando-do-coxa
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299993/gremio-abre-o-placar-mas-flamengo-arranca-empate
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299992/inter-bate-o-atletico-go-pelo-brasileirao-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299991/corinthians-ganha-do-coritiba-e-garante-primeiro-triunfo-no-brasileirao-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299984/asr-cancela-os-jogos-da-integracao-e-superacao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299924/wellington-cirino-fica-em-4-lugar-na-classificacao-geral
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299883/ultramaratonista-participa-da-ultralive-do-bem-em-pato-branco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299891/hamilton-vence-na-espanha-e-quebra-mais-um-recorde
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299892/lesao-no-joelho-pausa-melhor-fase-de-guerrero-por-um-clube-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299857/serie-b-em-9-lugar-cruzeiro-e-unico-time-com-100-de-aproveitamento
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299842/atletico-mg-vence-a-terceira-e-segue-lider-isolado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299843/galo-mineiro-lidera-o-campeonato-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299833/flamengo-vence-o-coxa-gremio-empata-com-o-timao-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299819/etapa-de-goiania-tem-transmissao-pela-sportv
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299818/live-com-leilao-de-camisas-de-grandes-clubes-neste-domingo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299820/marreco-esta-preparado-para-a-estreia-na-liga-nacional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299754/conmebol-divulga-jogos-da-copa-america-e-libera-trocas-para-mata-mata
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299726/goleiro-carlos-jovem-e-com-muitas-responsabilidades-no-marreco-futsal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299703/a-covid-19-e-o-campeonato-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299700/pratica-esportiva-no-parana-so-deve-retornar-com-base-em-protocolos-tecnicos-de-saude
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299700/pratica-esportiva-no-parana-so-deve-retornar-com-base-em-protocolos-tecnicos-de-saude
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299690/conheca-a-tabela-do-marreco-na-liga-nacional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299691/cirino-estreia-novo-design-em-goiania
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299650/musa-do-internacional-mi-vargas-posa-sensual-e-revela-humildade-e-superacao-ao-ganhar-o-titulo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299650/musa-do-internacional-mi-vargas-posa-sensual-e-revela-humildade-e-superacao-ao-ganhar-o-titulo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299622/complexo-esportivo-revitalizado-e-entregue-a-populacao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299638/azuriz-aguarda-pronunciamento-oficial-da-federacao-paranaense
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299587/socio-torcedor-ja-pode-retirar-a-sua-camisa-oficial-do-marreco-futsal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299588/galo-futsal-ja-esta-treinando-ha-45-dias
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299542/acao-tv-amplia-parceria-com-clube-da-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299551/pato-futsal-pede-licenca-da-liga-futsal-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299476/marreco-esta-focado-em-atender-medidas-de-seguranca-da-covid-19
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299456/athletico-e-campeao-paranaense
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Chapecoense vence Criciúma e está na final do estadual

Grêmio vence clássico, leva o título do segundo turno e disputa a grande final contra o

Caxias

Disputa pelo Troféu Independência, em MG, é suspensa devido à Covid

Chão de casa vira o “solo” da ginástica artística

Marreco já sabe contra quem será a estreia, dia 21, na Liga Nacional

Mariópolis inicia pré-temporada no Ginásio Élio Gehlen

Hoje às 21h30, Gre-Nal que decide o turno

No Coxa a ordem é dedicação: já o Athletico joga com vantagem do empate

Tiago Nunes faz ajustes no Timão; Luxa diz que Palmeiras vai sem medo

Parte do muro do Estádio Anilado desabou

Athletico só precisa de empate para conquistar o tricampeonato estadual

Em partida de 7 gols, Grêmio vence e vai à final

Finais estaduais impactam rodada de abertura do Campeonato Brasileiro

Nadadora de 16 anos, do Paraná, faz a travessia do Canal da Mancha

Schiochet: ‘desafio é grande, mas vamos brigar por títulos’

Grêmio e Inter vão jogar semifinais em Porto Alegre

Jornal de Beltrão - Setembro de 2020

Dois Vizinhos vai a São Miguel do Iguaçu, hoje, em busca da vitória

Time de Cirino quer mais pódios em Cascavel

Após golear na estreia, Patinhas treinam para o próximo desafio na Série Ouro do

Paranaense

Equipe BBC de ciclismo se destaca em competição

Azuriz Pato estreia com empate em Prudentópolis

Dois Vizinhos consegue primeira vitória na Liga Paraná

Fluminense goleia Coritiba e encosta no G4

Últimos dias para estudantes de Educação Física se inscreverem no projeto Verão

Maior

Clássico das Penas termina empatado

Galo x Palmas pela Liga Paraná

Clássico das Penas: Marreco quer manter bom retrospecto contra o Pato neste

sábado

Francisco Beltrão no alto do pódio do Enduro da Independência

Dois Vizinhos recebe o Palmas pela Copa Cresol

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299454/chapecoense-vence-criciuma-e-esta-na-final-do-estadual
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299455/gremio-vence-classico-leva-o-titulo-do-segundo-turno-e-disputa-a-grande-final-contra-o-caxias
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299455/gremio-vence-classico-leva-o-titulo-do-segundo-turno-e-disputa-a-grande-final-contra-o-caxias
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299448/disputa-pelo-trofeu-independencia-em-mg-e-suspensa-devido-a-covid
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299424/chao-de-casa-vira-o-solo-da-ginastica-artistica
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299425/marreco-ja-sabe-contra-quem-sera-a-estreia-dia-21-na-liga-nacional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299426/mariopolis-inicia-pre-temporada-no-ginasio-elio-gehlen
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299427/hoje-as-21h30-gre-nal-que-decide-o-turno
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299428/no-coxa-a-ordem-e-dedicacao-ja-o-athletico-joga-com-vantagem-do-empate
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299429/tiago-nunes-faz-ajustes-no-timao-luxa-diz-que-palmeiras-vai-sem-medo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299390/parte-do-muro-do-estadio-anilado-desabou
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299391/athletico-so-precisa-de-empate-para-conquistar-o-tricampeonato-estadual
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299392/em-partida-de-7-gols-gremio-vence-e-vai-a-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299393/finais-estaduais-impactam-rodada-de-abertura-do-campeonato-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299360/nadadora-de-16-anos-do-parana-faz-a-travessia-do-canal-da-mancha
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299338/schiochet-desafio-e-grande-mas-vamos-brigar-por-titulos-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299339/gremio-e-inter-vao-jogar-semifinais-em-porto-alegre
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301526/dois-vizinhos-vai-a-sao-miguel-do-iguacu-hoje-em-busca-da-vitoria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301527/time-de-cirino-quer-mais-podios-em-cascavel
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301528/apos-golear-na-estreia-patinhas-treinam-para-o-proximo-desafio-na-serie-ouro-do-paranaense
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301528/apos-golear-na-estreia-patinhas-treinam-para-o-proximo-desafio-na-serie-ouro-do-paranaense
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301474/equipe-bbc-de-ciclismo-se-destaca-em-competicao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301479/azuriz-pato-estreia-com-empate-em-prudentopolis
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301480/dois-vizinhos-consegue-primeira-vitoria-na-liga-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301493/fluminense-goleia-coritiba-e-encosta-no-g4
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301463/ultimos-dias-para-estudantes-de-educacao-fisica-se-inscreverem-no-projeto-verao-maior
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301463/ultimos-dias-para-estudantes-de-educacao-fisica-se-inscreverem-no-projeto-verao-maior
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301430/classico-das-penas-termina-empatado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301412/galo-x-palmas-pela-liga-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301414/classico-das-penas-marreco-quer-manter-bom-retrospecto-contra-o-pato-neste-sabado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301414/classico-das-penas-marreco-quer-manter-bom-retrospecto-contra-o-pato-neste-sabado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301415/francisco-beltrao-no-alto-do-podio-do-enduro-da-independencia
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301416/dois-vizinhos-recebe-o-palmas-pela-copa-cresol
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Participantes da Maratona Solidária do Sesc terão 13 dias para percorrer 40 km

Azuriz Pato apresenta jogadores para a Segunda Divisão do Paranaense

Dois Vizinhos conhece adversário e data de estreia na Copa do Brasil

Verê FC começa observar jogadores para a Terceirona

Gracie Barra oferece aulas de parajiu-jítsu em Beltrão

Grêmio vence o Internacional na Libertadores

Sport vence o Corinthians na abertura da 12ª rodada do Brasileirão

CBF reúne hoje clubes da Série A para discutir retorno do público

Pia faz balanço positivo da retomada com a Seleção Feminina

Ampere perde para o Cascavel pela Série Ouro

Personal Magnus de Sousa percorre 200 km dos Caminhos de Caravaggio

Corintianos do Sudoeste estão otimistas com a campanha do Timão

Marreco vence Dois Vizinhos no Arrudão

Salto do Lontra: Decreto autoriza a volta jogos em locais particulares

Clássico hoje no Arrudão: Marreco e Dois Vizinhos

BigDia e Ale Oliveira fazem live e encerram polêmica

Amadeu desencanta, mas Marreco perde em casa

Amanhã, Marreco e Carlos Barbosa se enfrentam com transmissão na TV Brasil

Marreco tem analista de desempenho a distância

Torcida Camisa 6 publica nota contra diretoria do Pato

Patinhas estão prontas para entrar em quadra pelo Campeonato Paranaense

Pato tem duas baixas em seu elenco

Chopinzinho derrota o Galo na Copa Cresol

Bocha está de volta com a 1ª Copa Zanatta de Trios

Palmeiras vence o Bolívar fora de casa pela Libertadores

Corinthians bate o Bahia, volta a vencer e respira no brasileirão

Jovem goleador, Douglas Cappa se destaca no ataque do Marreco Futsal

Azuriz Pato apresenta mais dois jogadores para disputa da Divisão de Acesso

NBB terá primeiro turno em sedes preestabelecidas

Marreco perde em casa para o Joinville

Após conquistar terceira vitória seguida, Marreco recebe hoje o Joinville

Federação cancela jogo do Coronel por atletas adversários apresentarem sintomas de

Covid

Pato Basquete divulga primeiros contratados para disputa do NBB

Galo deixa escapar vitória a quatro segundos do fim

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301367/participantes-da-maratona-solidaria-do-sesc-terao-13-dias-para-percorrer-40-km
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301378/azuriz-pato-apresenta-jogadores-para-a-segunda-divisao-do-paranaense
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301380/dois-vizinhos-conhece-adversario-e-data-de-estreia-na-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301381/vere-fc-comeca-observar-jogadores-para-a-terceirona
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301382/gracie-barra-oferece-aulas-de-parajiu-jitsu-em-beltrao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301345/gremio-vence-o-internacional-na-libertadores
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301329/sport-vence-o-corinthians-na-abertura-da-12-rodada-do-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301339/cbf-reune-hoje-clubes-da-serie-a-para-discutir-retorno-do-publico
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301340/pia-faz-balanco-positivo-da-retomada-com-a-selecao-feminina
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301308/ampere-perde-para-o-cascavel-pela-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301297/personal-magnus-de-sousa-percorre-200-km-dos-caminhos-de-caravaggio
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301298/corintianos-do-sudoeste-estao-otimistas-com-a-campanha-do-timao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301276/marreco-vence-dois-vizinhos-no-arrudao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301241/salto-do-lontra-decreto-autoriza-a-volta-jogos-em-locais-particulares
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301255/classico-hoje-no-arrudao-marreco-e-dois-vizinhos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301256/bigdia-e-ale-oliveira-fazem-live-e-encerram-polemica
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301191/amadeu-desencanta-mas-marreco-perde-em-casa-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301169/amanha-marreco-e-carlos-barbosa-se-enfrentam-com-transmissao-na-tv-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301170/marreco-tem-analista-de-desempenho-a-distancia
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301172/torcida-camisa-6-publica-nota-contra-diretoria-do-pato
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301138/patinhas-estao-prontas-para-entrar-em-quadra-pelo-campeonato-paranaense
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301136/pato-tem-duas-baixas-em-seu-elenco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301139/chopinzinho-derrota-o-galo-na-copa-cresol
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301140/bocha-esta-de-volta-com-a-1-copa-zanatta-de-trios
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301106/palmeiras-vence-o-bolivar-fora-de-casa-pela-libertadores
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301105/corinthians-bate-o-bahia-volta-a-vencer-e-respira-no-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301097/jovem-goleador-douglas-cappa-se-destaca-no-ataque-do-marreco-futsal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301098/azuriz-pato-apresenta-mais-dois-jogadores-para-disputa-da-divisao-de-acesso
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301099/nbb-tera-primeiro-turno-em-sedes-preestabelecidas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301068/marreco-perde-em-casa-para-o-joinville
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301046/apos-conquistar-terceira-vitoria-seguida-marreco-recebe-hoje-o-joinville
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301047/federacao-cancela-jogo-do-coronel-por-atletas-adversarios-apresentarem-sintomas-de-covid
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301047/federacao-cancela-jogo-do-coronel-por-atletas-adversarios-apresentarem-sintomas-de-covid
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301000/pato-basquete-divulga-primeiros-contratados-para-disputa-do-nbb
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301001/galo-deixa-escapar-vitoria-a-quatro-segundos-do-fim
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Ampere Futsal vence novamente no Rondinha

Marreco vence Blumenau de virada

Jogando em casa, Ceará vence o Flamengo por 2 a 0

Goiás vence o líder Internacional e deixa a lanterna

Atlético-MG vence o Bragantino e chega à vice-liderança do campeonato

Ágatha e Duda, campeãs em competição de vôlei de praia

Grêmio só empata com o Fortaleza

Clássico San-São termina empatado

Nenê marca dois e Flu vence o Corinhians

Dois Vizinhos cede empate a quatro segundos do fim

Athletico vence o Coxa no Clássico dos Desesperados

Torcedores do Flamengo voltam a ficar otimistas com o Rubro-Negro

Contra o Galo, Acel contará com a volta de Felipinho

Jackson Follmann: ''Eu sou um cara apaixonado pela vida''

Marreco surpreende no Rio Grande do Sul e volta com a vitória

Marreco joga hoje em Carlos Barbosa contra a ACBF

Grêmio vence o Bahia em Salvador

Thiago Galhardo marca dois gols e Inter vence

Marreco Futsal é o clube paranaense mais popular no Facebook

Dois Vizinhos vai para seu terceiro clássico regional

Ampere quer a vitória contra o São José dos Pinhais

Palmeiras vence o Corinthians na Arena Neoquímica

Em jogo de seis gols, Goiás e Coritiba empatam

Athletico-PR e Botafogo empatam pelo Brasileirão

Rifa da associação de árbitros rende R$ 19 mil para Valentim

'Os Bigode' estão conquistando o Sudoeste de bike

Saúde estuda regras para volta de atividades esportivas

Pato vence o Joaçaba e assume liderança do grupo

Mariópolis vence jogos fora de casa e é vice-líder

Inversão de mando: Marreco recebe o Blumenau

Dois Vizinhos estreia com derrota em Foz

Jornal de Beltrão distribui pôster do Grêmio, tricampeão Gaúcho

Série B: disputa acirrada no G4 e no Z4

Confira a classificação do Brasileirão 2020

Inter empata em casa, mas se mantém na liderança

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301002/ampere-futsal-vence-novamente-no-rondinha
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300973/marreco-vence-blumenau-de-virada
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300959/jogando-em-casa-ceara-vence-o-flamengo-por-2-a-0
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300958/goias-vence-o-lider-internacional-e-deixa-a-lanterna-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300957/atletico-mg-vence-o-bragantino-e-chega-a-vice-lideranca-do-campeonato
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300932/agatha-e-duda-campeas-em-competicao-de-volei-de-praia
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300931/gremio-so-empata-com-o-fortaleza
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300929/classico-san-sao-termina-empatado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300928/nene-marca-dois-e-flu-vence-o-corinhians
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300918/dois-vizinhos-cede-empate-a-quatro-segundos-do-fim
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300915/athletico-vence-o-coxa-no-classico-dos-desesperados
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300899/torcedores-do-flamengo-voltam-a-ficar-otimistas-com-o-rubro-negro-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300900/contra-o-galo-acel-contara-com-a-volta-de-felipinho
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300902/jackson-follmann-eu-sou-um-cara-apaixonado-pela-vida-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300887/marreco-surpreende-no-rio-grande-do-sul-e-volta-com-a-vitoria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300876/marreco-joga-hoje-em-carlos-barbosa-contra-a-acbf
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300867/gremio-vence-o-bahia-em-salvador
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300866/thiago-galhardo-marca-dois-gols-e-inter-vence
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300850/marreco-futsal-e-o-clube-paranaense-mais-popular-no-facebook
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300851/dois-vizinhos-vai-para-seu-terceiro-classico-regional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300852/ampere-quer-a-vitoria-contra-o-sao-jose-dos-pinhais
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300868/palmeiras-vence-o-corinthians-na-arena-neoquimica
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300807/em-jogo-de-seis-gols-goias-e-coritiba-empatam
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300799/athletico-pr-e-botafogo-empatam-pelo-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300808/rifa-da-associacao-de-arbitros-rende-r-19-mil-para-valentim
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300809/-os-bigode-estao-conquistando-o-sudoeste-de-bike-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300810/saude-estuda-regras-para-volta-de-atividades-esportivas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300811/pato-vence-o-joacaba-e-assume-lideranca-do-grupo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300754/mariopolis-vence-jogos-fora-de-casa-e-e-vice-lider
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300755/inversao-de-mando-marreco-recebe-o-blumenau
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300756/dois-vizinhos-estreia-com-derrota-em-foz
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300720/jornal-de-beltrao-distribui-poster-do-gremio-tricampeao-gaucho
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300711/serie-b-disputa-acirrada-no-g4-e-no-z4
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300685/confira-a-classificacao-do-brasileirao-2020
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300684/inter-empata-em-casa-mas-se-mantem-na-lideranca
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Em Goiânia, Grêmio só empata com o Atlético

No duelo de tricolores, deu São Paulo

Flamengo vence o Fortaleza está entre os primeiros colocados

Nos acréscimos, Palmeiras vira e bate o Bragantino

Paranaense de Marcas começa com boas provas em Cascavel

Cascavel sedia primeira prova do campeonato de marcas

Profissionais de imprensa colorados estão otimistas com o Inter para o Brasileirão

Marreco vence e joga desespero para o Foz

Tem espaço para todos no jiu-jitsu

Matheus Jussa explica frase dita a Luiz Adriano

CBF apresenta novas coordenadoras do futebol feminino

Marreco vence a primeira na Liga Nacional

Série B: Cuiabá lidera; Cruzeiro perto do Z4

Marreco recebe o Foz hoje em busca da primeira vitória

Jornal de Beltrão - Outubro de 2020

Confrontos das quartas de final estão definidos

Com time alternativo, Marreco empata em Cascavel

Red Feet e Cresol firmam parceria

Marreco joga de novo hoje

Dois Vizinhos goleia o São José por 9 a 1 e se classifica

Marreco vence o Ampere e se classifica para as quartas de final

Hoje, pela série Ouro, DV x São José dos Pinhais

DV conquista o título de vôlei de praia feminino e vice no masculino em open regional

Azuriz vence Nacional e sobe na tabela

Hoje tem Marreco e Ampere no Arrudão

Paraná goleia o Oeste-SP e encosta no G-4

Serginho Schiochet: ''Não podemos estar contentes com o desempenho'' do Marreco

Beltronenses se destacam em competição no Rio de Janeiro

Copa Sudoeste: Definidos os times da semifinal

Marreco tem dois jogos em menos de 24 horas

Jorginho deixa o comando Coritiba

De virada, Grêmio vence o Athlético-PR

No duelo de líderes, empate em 2 a 2

Jogo entre Dois Vizinhos e Assoeva é suspenso

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300683/em-goiania-gremio-so-empata-com-o-atletico
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300682/no-duelo-de-tricolores-deu-sao-paulo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300681/flamengo-vence-o-fortaleza-esta-entre-os-primeiros-colocados
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300680/nos-acrescimos-palmeiras-vira-e-bate-o-bragantino
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300670/paranaense-de-marcas-comeca-com-boas-provas-em-cascavel
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300651/cascavel-sedia-primeira-prova-do-campeonato-de-marcas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300630/profissionais-de-imprensa-colorados-estao-otimistas-com-o-inter-para-o-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300648/marreco-vence-e-joga-desespero-para-o-foz
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300649/tem-espaco-para-todos-no-jiu-jitsu
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300581/matheus-jussa-explica-frase-dita-a-luiz-adriano
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300583/cbf-apresenta-novas-coordenadoras-do-futebol-feminino
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300567/marreco-vence-a-primeira-na-liga-nacional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300562/serie-b-cuiaba-lidera-cruzeiro-perto-do-z4
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300542/marreco-recebe-o-foz-hoje-em-busca-da-primeira-vitoria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302533/confrontos-das-quartas-de-final-estao-definidos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302514/com-time-alternativo-marreco-empata-em-cascavel
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302509/red-feet-e-cresol-firmam-parceria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302496/marreco-joga-de-novo-hoje
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302468/dois-vizinhos-goleia-o-sao-jose-por-9-a-1-e-se-classifica
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302467/marreco-vence-o-ampere-e-se-classifica-para-as-quartas-de-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302445/hoje-pela-serie-ouro-dv-x-sao-jose-dos-pinhais
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302447/dv-conquista-o-titulo-de-volei-de-praia-feminino-e-vice-no-masculino-em-open-regional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302455/azuriz-vence-nacional-e-sobe-na-tabela
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302456/hoje-tem-marreco-e-ampere-no-arrudao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302432/parana-goleia-o-oeste-sp-e-encosta-no-g-4
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302416/serginho-schiochet-nao-podemos-estar-contentes-com-o-desempenho-do-marreco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302418/beltronenses-se-destacam-em-competicao-no-rio-de-janeiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302419/copa-sudoeste-definidos-os-times-da-semifinal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302384/marreco-tem-dois-jogos-em-menos-de-24-horas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302363/jorginho-deixa-o-comando-coritiba
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302362/de-virada-gremio-vence-o-athletico-pr
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302361/no-duelo-de-lideres-empate-em-2-a-2
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302360/jogo-entre-dois-vizinhos-e-assoeva-e-suspenso
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Hamilton quebra recorde na Fórmula 1

Marreco é derrotado em Blumenau

Dois Vizinhos e Assoeva definem segunda vaga nas quartas

Azuriz volta a jogar na terça contra o Nacional

Semifinalistas da Copa Sudoeste de Futebol saem amanhã

Inter perde, mas está classificado; Grêmio empata e fica em 1º

Marreco Futsal, desmantelado, não pode perder em Blumenau

Pato Futsal passa pelo Real Madruga e avança na Copa do Brasil

Sol Sales é reforço de outra equipe na Copa do Brasil

Flamengo derrota Junior Barranquilla por 3 a 1 pela Libertadores

Campeonato de Velocidade na Terra terá três etapas

Aulas de ginástica rítmica serão retomadas em Beltrão

Diretoria do Pato Futsal anuncia contratação do goleiro Tiago

Categorias de Base: Verê FC anuncia negociação de dois atletas com o Ceará

Fortaleza vence Clássico-Rei e garante título cearense

Corinthians vence Vasco e mantém invencibilidade de 10 anos

Quarta vaga do grupo A pode ser decidida por sorteio

Pato joga hoje em Araçatuba contra o Real Madruga

Projeto Talentos do Vôlei será retomado

Abelbo retoma competições de bocha e elege nova diretoria

Ivo Sendeski confirma que é candidato a presidente do União

Cinco jogos movimentam a Copa Sudoeste de Futsal hoje

Verê FC já está treinando em busca do acesso

Azuriz empata em São José dos Pinhais

Flamengo goleia o Corinthians na Neo Química Arena

Resultados da Copa Sudoeste deste domingo

Flu e Ceará ficam no empate no Maracanã

Na Neo Química Arena, Corinthians e Flamengo medem forças

Marreco perde novamente para o Cascavel

Marreco perde, mas se mantém em quinto no grupo

Marreco tem desfalques para o jogo em Cascavel

Ampere cede empate para o Pato Futsal

Dois Vizinhos está a um empate das quartas de final

Equipe de Francisco Beltrão vai disputar as quartas de final da Copa Sudoeste

Em jogo equilibrado, Flamengo e Bragantino empatam no Maracanã

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302364/hamilton-quebra-recorde-na-formula-1
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302356/marreco-e-derrotado-em-blumenau
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302341/dois-vizinhos-e-assoeva-definem-segunda-vaga-nas-quartas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302342/azuriz-volta-a-jogar-na-terca-contra-o-nacional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302343/semifinalistas-da-copa-sudoeste-de-futebol-saem-amanha
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302300/inter-perde-mas-esta-classificado-gremio-empata-e-fica-em-1-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302286/marreco-futsal-desmantelado-nao-pode-perder-em-blumenau
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302287/pato-futsal-passa-pelo-real-madruga-e-avanca-na-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302288/sol-sales-e-reforco-de-outra-equipe-na-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302263/flamengo-derrota-junior-barranquilla-por-3-a-1-pela-libertadores
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302253/campeonato-de-velocidade-na-terra-tera-tres-etapas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302254/aulas-de-ginastica-ritmica-serao-retomadas-em-beltrao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302255/diretoria-do-pato-futsal-anuncia-contratacao-do-goleiro-tiago
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302256/categorias-de-base-vere-fc-anuncia-negociacao-de-dois-atletas-com-o-ceara
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302260/fortaleza-vence-classico-rei-e-garante-titulo-cearense
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302261/corinthians-vence-vasco-e-mantem-invencibilidade-de-10-anos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302208/quarta-vaga-do-grupo-a-pode-ser-decidida-por-sorteio
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302209/pato-joga-hoje-em-aracatuba-contra-o-real-madruga
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302156/projeto-talentos-do-volei-sera-retomado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302168/abelbo-retoma-competicoes-de-bocha-e-elege-nova-diretoria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302169/ivo-sendeski-confirma-que-e-candidato-a-presidente-do-uniao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302170/cinco-jogos-movimentam-a-copa-sudoeste-de-futsal-hoje
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302172/vere-fc-ja-esta-treinando-em-busca-do-acesso
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302173/azuriz-empata-em-sao-jose-dos-pinhais
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302125/flamengo-goleia-o-corinthians-na-neo-quimica-arena
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302124/resultados-da-copa-sudoeste-deste-domingo-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302119/flu-e-ceara-ficam-no-empate-no-maracana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302118/na-neo-quimica-arena-corinthians-e-flamengo-medem-forcas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302112/marreco-perde-novamente-para-o-cascavel
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302103/marreco-perde-mas-se-mantem-em-quinto-no-grupo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302099/marreco-tem-desfalques-para-o-jogo-em-cascavel
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302100/ampere-cede-empate-para-o-pato-futsal-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302081/dois-vizinhos-esta-a-um-empate-das-quartas-de-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302082/equipe-de-francisco-beltrao-vai-disputar-as-quartas-de-final-da-copa-sudoeste
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302086/em-jogo-equilibrado-flamengo-e-bragantino-empatam-no-maracana
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Lei do ex: Dener desequilibra a favor do Foz contra o Marreco

Vinícius mantém treinamentos com foco em 2021

Agora o time do técnico Reginaldo Vital tem oito pontos na tabela de classificação

Rodada de muitos gols na Copa Sudoeste de Futsal

Dois Vizinhos vence Assoeva fora de casa

187 pessoas aceitam desafio de correr ou caminhar 42 km

Hoje é um dia histórico para o futsal de Dois Vizinhos

Azuriz conquista primeira vitória em Pato Branco

Após péssimos resultados, Marreco não pode perder amanhã

Assembleia celebra o Dia do Coritiba

Seleção enfrenta Peru pela segunda rodada das Eliminatórias

Confira a tabela atualizada do Basileirão 2020

Hamilton vence e se iguala ao recorde de Schumacher

Confira a tabela do Brasileirão 2020

Com gols de Reinaldo e Vitor Bueno, São Paulo vence o Palmeiras

No clássico carioca, deu Flamengo

Marreco Futsal perde em Joinville

Cirino explica mudança da cor do caminhão

Após derrota em Cascavel, Marreco joga hoje em Joinville

Federação volta atrás e mantém jogo do Dois Vizinhos hoje em Cascavel

Azuriz Pato Branco estreia em casa neste domingo

Dois Vizinhos tem jogo adiado e agora só pensa na Copa do Brasil

Jogo do Coronel Futsal terá público no ginásio

Marreco Futsal perde em Cascavel

Dois integrantes do Marreco com coronavírus

Lesão tira Elizeu Capoeira do UFC 254

Confira os resultados da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Copa Sudoeste de Futsal inicia hoje com 16 equipes

''Empate de compadres'' no clássico entre Marreco e Dois Vizinhos

Patinhas estreiam em casa de olho na terceira vitória

Lateral beltronense Natan Masiero assina com o Ceará

Cirino garante pódio na Terceira Copa, em Cascavel

Marreco e Dois Vizinhos empatam no Arrudão

Natan Masiero troca o Tubarão por clube da Série A

Divisão de Acesso: Azuriz volta de Campo Largo com derrota

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302043/lei-do-ex-dener-desequilibra-a-favor-do-foz-contra-o-marreco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302025/vinicius-mantem-treinamentos-com-foco-em-2021
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302026/agora-o-time-do-tecnico-reginaldo-vital-tem-oito-pontos-na-tabela-de-classificacao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302027/rodada-de-muitos-gols-na-copa-sudoeste-de-futsal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301998/dois-vizinhos-vence-assoeva-fora-de-casa
http://jornaldebeltrao.com.br/noticia/301966/187-pessoas-aceitam-desafio-de-correr-ou-caminhar-42-km
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301984/hoje-e-um-dia-historico-para-o-futsal-de-dois-vizinhos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301985/azuriz-conquista-primeira-vitoria-em-pato-branco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301986/apos-pessimos-resultados-marreco-nao-pode-perder-amanha
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301993/assembleia-celebra-o-dia-do-coritiba
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301955/selecao-enfrenta-peru-pela-segunda-rodada-das-eliminatorias
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301943/confira-a-tabela-atualizada-do-basileirao-2020
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301934/hamilton-vence-e-se-iguala-ao-recorde-de-schumacher
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301933/confira-a-tabela-do-brasileirao-2020
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301932/com-gols-de-reinaldo-e-vitor-bueno-sao-paulo-vence-o-palmeiras
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301930/no-classico-carioca-deu-flamengo-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301918/marreco-futsal-perde-em-joinville
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301903/cirino-explica-mudanca-da-cor-do-caminhao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301904/apos-derrota-em-cascavel-marreco-joga-hoje-em-joinville
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301917/federacao-volta-atras-e-mantem-jogo-do-dois-vizinhos-hoje-em-cascavel
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301874/azuriz-pato-branco-estreia-em-casa-neste-domingo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301876/dois-vizinhos-tem-jogo-adiado-e-agora-so-pensa-na-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301877/jogo-do-coronel-futsal-tera-publico-no-ginasio
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301841/marreco-futsal-perde-em-cascavel
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301838/dois-integrantes-do-marreco-com-coronavirus
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301817/lesao-tira-elizeu-capoeira-do-ufc-254
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301831/confira-os-resultados-da-14-rodada-do-campeonato-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301821/copa-sudoeste-de-futsal-inicia-hoje-com-16-equipes
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301822/-empate-de-compadres-no-classico-entre-marreco-e-dois-vizinhos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301760/patinhas-estreiam-em-casa-de-olho-na-terceira-vitoria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301766/lateral-beltronense-natan-masiero-assina-com-o-ceara
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301767/cirino-garante-podio-na-terceira-copa-em-cascavel
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301755/marreco-e-dois-vizinhos-empatam-no-arrudao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301746/natan-masiero-troca-o-tubarao-por-clube-da-serie-a
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301730/divisao-de-acesso-azuriz-volta-de-campo-largo-com-derrota
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Marreco e Galo se enfrentam pela 3ª vez na temporada

Confira os resultados da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético-MG vira sobre o Vasco e abre vantagem na ponta do Brasileirão

Pato vira o jogo e vence a Assoeva pela LNF

Palmeiras vence Ceará e mantém invencibilidade

Grenal termina empatado

Marreco anuncia mais um contratado

Marreco anuncia contratação

Mochila nas costas e muita reflexão nos 200 km dos Caminhos de Caravaggio

Dois Vizinhos recebe hoje o Maringá

Marreco vence o São José no Arrudão

Associação de Vôlei de Praia realizou plantio de árvores

Jovem talento beltronense do kart fecha patrocínio com a Cresol

Hoje tem Marreco e São José pela Série Ouro

Dois Vizinhos empata em São Miguel do Iguaçu

Azuriz Pato joga em Campo Largo neste sábado

Palmeiras e Flamengo vencem a avançam na Copa Libertadores

1ª Copa Zanatta de Bocha em Trio começa hoje

Marreco estreia com vitória diante do Medianeira

Bahia vence Botafogo por 2 a 1

Corinthians e Atlético-GO empatam

Jornal de Beltrão - Novembro de 2020

Itapejara D’Oeste: Paraná Esporte faz doações de materiais esportivos

Azuriz e Maringá conquistam as vagas para a Primeira Divisão de 2021

Verê FC vence mais uma no Paranaense de Futebol

Marreco empata em Foz no primeiro jogo das quartas

Marreco viaja a Foz para a primeira partida das quartas de final

Conmebol altera datas dos confrontos entre Inter e Boca Juniors

Definidos os confrontos da Liga Paraná

Federação Paranaense marca os jogos das quartas de final da Série Ouro

Alunos do Vinicius de Moraes se preparam para seletiva nacional de Vôlei de Praia

Verê FC estreia com goleada em casa

Azuriz empata em casa na semifinal

Marreco vence Campo Mourão e garante primeiro lugar no grupo

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301733/marreco-e-galo-se-enfrentam-pela-3-vez-na-temporada
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301702/confira-os-resultados-da-13-rodada-do-campeonato-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301698/atletico-mg-vira-sobre-o-vasco-e-abre-vantagem-na-ponta-do-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301682/pato-vira-o-jogo-e-vence-a-assoeva-pela-lnf
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301675/palmeiras-vence-ceara-e-mantem-invencibilidade
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301674/grenal-termina-empatado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301673/marreco-anuncia-mais-um-contratado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301670/marreco-anuncia-contratacao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301639/mochila-nas-costas-e-muita-reflexao-nos-200-km-dos-caminhos-de-caravaggio
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301640/dois-vizinhos-recebe-hoje-o-maringa
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301638/marreco-vence-o-sao-jose-no-arrudao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301603/associacao-de-volei-de-praia-realizou-plantio-de-arvores
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301615/jovem-talento-beltronense-do-kart-fecha-patrocinio-com-a-cresol
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301618/hoje-tem-marreco-e-sao-jose-pela-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301619/dois-vizinhos-empata-em-sao-miguel-do-iguacu
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301620/azuriz-pato-joga-em-campo-largo-neste-sabado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301579/palmeiras-e-flamengo-vencem-a-avancam-na-copa-libertadores
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301564/1-copa-zanatta-de-bocha-em-trio-comeca-hoje
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301565/marreco-estreia-com-vitoria-diante-do-medianeira
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301577/bahia-vence-botafogo-por-2-a-1
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/301578/corinthians-e-atletico-go-empatam
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303479/itapejara-d-oeste-parana-esporte-faz-doacoes-de-materiais-esportivos-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303485/azuriz-e-maringa-conquistam-as-vagas-para-a-primeira-divisao-de-2021
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303486/vere-fc-vence-mais-uma-no-paranaense-de-futebol
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303462/marreco-empata-em-foz-no-primeiro-jogo-das-quartas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303447/marreco-viaja-a-foz-para-a-primeira-partida-das-quartas-de-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303417/conmebol-altera-datas-dos-confrontos-entre-inter-e-boca-juniors
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303400/definidos-os-confrontos-da-liga-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303401/federacao-paranaense-marca-os-jogos-das-quartas-de-final-da-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303333/alunos-do-vinicius-de-moraes-se-preparam-para-seletiva-nacional-de-volei-de-praia
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303339/vere-fc-estreia-com-goleada-em-casa
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303340/azuriz-empata-em-casa-na-semifinal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303341/marreco-vence-campo-mourao-e-garante-primeiro-lugar-no-grupo
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Novas praças esportivas e de lazer serão construídas

Fluminense vence o Internacional e volta ao G-6 do Brasileirão

Corinthians segura empate diante do Grêmio pelo Brasileirão

Rodada tem empates de São Paulo e Atlético-MG

Flamengo derrota Coritiba e dorme na liderança do Brasileiro

Goiás supera Palmeiras com gol no apagar das luzes

Avaí e Corinthians começam a decidir título do Brasileiro Feminino

Gol de goleiro garante Marreco nas quartas de final

Após perder em Siqueira Campos, Marreco precisa de empate hoje

Galo jogará duas vezes com o Balsas em DV

Azuriz enfrenta o Apucarana na semifinal

Sesc promove competição de futebol virtual

Azuriz garante vaga nas semifinais da Segundona

Histórico: Dois Vizinhos está entre os quatro melhores da Copa do Brasil

Galo vence o Pato duas vezes e está na semifinal da Copa do Brasil

Após golear o Toledo, Marreco enfrenta o Siqueira Campos em busca da classificação

Com destaque de Paulo Scheuer, Pato conquista primeira vitória no NBB

Secretário de Esporte continua no hospital

Beltrãozinho Futsal ganha título de utilidade pública estadual

Secretário Cipó está internado com Covid-19

Pato supera o Atlântico e está nas quartas de final

Grêmio vence o Ceará e segue firme na disputa pelo G-6

Pato Futsal vence o Dois Vizinhos na estreia do goleiro Tiago e na volta de Caio

Marreco renova com o técnico Serginho

Vai começar a semifinal da Copa Zanatta de Bocha

Pato e Galo fazem clássico do Sudoeste na Copa do Brasil

Camisas do Inter autografadas e dos anos 80 são raridades da coleção de Everton

Maria

Marreco tem novas datas de jogos pela Liga Paraná

Mangueirinha confirma vaga para a Série Prata

Ciclistas duovizinhenses se destacam competindo em Toledo

Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo

Sesc lança circuito de corridas

Após Liga Nacional, Patinhas miram a Copa do Brasil

Ampere e Santa Izabel disputam o título pela 4ª vez

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303355/novas-pracas-esportivas-e-de-lazer-serao-construidas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303308/fluminense-vence-o-internacional-e-volta-ao-g-6-do-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303307/corinthians-segura-empate-diante-do-gremio-pelo-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303286/rodada-tem-empates-de-sao-paulo-e-atletico-mg
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303280/flamengo-derrota-coritiba-e-dorme-na-lideranca-do-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303279/goias-supera-palmeiras-com-gol-no-apagar-das-luzes
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303278/avai-e-corinthians-comecam-a-decidir-titulo-do-brasileiro-feminino
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303274/gol-de-goleiro-garante-marreco-nas-quartas-de-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303256/apos-perder-em-siqueira-campos-marreco-precisa-de-empate-hoje
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303257/galo-jogara-duas-vezes-com-o-balsas-em-dv
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303258/azuriz-enfrenta-o-apucarana-na-semifinal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303217/sesc-promove-competicao-de-futebol-virtual
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303218/azuriz-garante-vaga-nas-semifinais-da-segundona
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303219/historico-dois-vizinhos-esta-entre-os-quatro-melhores-da-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303161/galo-vence-o-pato-duas-vezes-e-esta-na-semifinal-da-copa-do-brasil-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303185/apos-golear-o-toledo-marreco-enfrenta-o-siqueira-campos-em-busca-da-classificacao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303186/com-destaque-de-paulo-scheuer-pato-conquista-primeira-vitoria-no-nbb
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303187/secretario-de-esporte-continua-no-hospital
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303199/beltraozinho-futsal-ganha-titulo-de-utilidade-publica-estadual
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303084/secretario-cipo-esta-internado-com-covid-19
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303085/pato-supera-o-atlantico-e-esta-nas-quartas-de-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303057/gremio-vence-o-ceara-e-segue-firme-na-disputa-pelo-g-6
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302939/pato-futsal-vence-o-dois-vizinhos-na-estreia-do-goleiro-tiago-e-na-volta-de-caio
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302905/marreco-renova-com-o-tecnico-serginho
https://jornaldebeltrao.com.br/noticia/302907/vai-comecar-a-semifinal-da-copa-zanatta-de-bocha
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302909/pato-e-galo-fazem-classico-do-sudoeste-na-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302910/camisas-do-inter-autografadas-e-dos-anos-80-sao-raridades-da-colecao-de-everton-maria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302910/camisas-do-inter-autografadas-e-dos-anos-80-sao-raridades-da-colecao-de-everton-maria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302865/marreco-tem-novas-datas-de-jogos-pela-liga-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302866/mangueirinha-confirma-vaga-para-a-serie-prata
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302882/ciclistas-duovizinhenses-se-destacam-competindo-em-toledo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302853/rogerio-ceni-e-o-novo-tecnico-do-flamengo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302843/sesc-lanca-circuito-de-corridas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302849/apos-liga-nacional-patinhas-miram-a-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302851/ampere-e-santa-izabel-disputam-o-titulo-pela-4-vez
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Atlético-MG goleia o Flamengo pelo Brasileirão

Coxa consegue empate diante do Inter

Corinthians e Atlético-GO ficam no 1 a 1 em Goiânia

Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiroto Brasileiro

De virada, Athletico-PR vence o Fortaleza

Em BH, Atlético-MG e Flamengo têm confronto pela série A

São Paulo vence o Goiás e encosta nos líderes

40x Wellington Cirino na pole-position dos caminhões

Nova diretoria planeja fortalecer o União em 2021

Jogadores do Marreco tiveram sintomas, mas estão bem

Os Bigodes conquistam mais 370 km do Sudoeste de bike

Quartas da Copa do Brasil terá clássico Flamengo e São Paulo

Tite convoca Pedro para a Seleção Brasileira

Jogadores testam positivo e jogo do Marreco é cancelado

Pato Branco sedia primeira fase da Liga Nacional de Futsal Feminino

Negociação de jogadores garante recursos ao Verê F.C para disputa da Terceirona

Copa Truck: Cirino quer mais pontos para final

Dois Vizinhos elimina a Assoeva e vai enfrentar o Pato nas oitavas de final

Clubes da Liga Paraná anunciam desistência da Série Ouro

Santa Izabel tem vantagem na semifinal da Copa Sudoeste de Futebol

CBF confirma semifinais do Brasileirão Feminino

Amanhã, União vai eleger nova diretoria

Marmeleiro encerra Varzeano com campeão inédito

Serginho atribui não classificação à falta de experiência do grupo do Marreco

Fogo cruzado entre Pato e Marreco

Bolsonaro virá inaugurar PCH em Renascença

Rogério Micale volta a comandar o Paraná e já estreia na próxima sexta

Grêmio vence o Bragantino

Palmeiras domina o Atlético-MG e vence pela 19ª rodada do brasileirão

Jeep Clube divulga detalhes da 4ª Trilha 4x4

Palmeiras pode encarar o Timão no Brasileirão feminino

Apesar das derrotas, Inter e Mengo seguem na liderança

São Paulo goleia o Mengo no Maracanã

Marreco dependia do Pato para se classificar; imagina o que aconteceu

Especialistas elegem Pedro o jogador de Outubro

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302821/atletico-mg-goleia-o-flamengo-pelo-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302807/coxa-consegue-empate-diante-do-inter
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302801/corinthians-e-atletico-go-ficam-no-1-a-1-em-goiania
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302800/confira-a-tabela-atualizada-do-campeonato-brasileiroto-brasileiro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302798/de-virada-athletico-pr-vence-o-fortaleza
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302797/em-bh-atletico-mg-e-flamengo-tem-confronto-pela-serie-a
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302799/sao-paulo-vence-o-goias-e-encosta-nos-lideres
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302788/40x-wellington-cirino-na-pole-position-dos-caminhoes
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302770/nova-diretoria-planeja-fortalecer-o-uniao-em-2021
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302771/jogadores-do-marreco-tiveram-sintomas-mas-estao-bem
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302772/os-bigodes-conquistam-mais-370-km-do-sudoeste-de-bike
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302758/quartas-da-copa-do-brasil-tera-classico-flamengo-e-sao-paulo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302757/tite-convoca-pedro-para-a-selecao-brasileira
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302756/jogadores-testam-positivo-e-jogo-do-marreco-e-cancelado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302748/pato-branco-sedia-primeira-fase-da-liga-nacional-de-futsal-feminino
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302749/negociacao-de-jogadores-garante-recursos-ao-vere-fc-para-disputa-da-terceirona
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302750/copa-truck-cirino-quer-mais-pontos-para-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302698/dois-vizinhos-elimina-a-assoeva-e-vai-enfrentar-o-pato-nas-oitavas-de-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302699/clubes-da-liga-parana-anunciam-desistencia-da-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302700/santa-izabel-tem-vantagem-na-semifinal-da-copa-sudoeste-de-futebol
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302676/cbf-confirma-semifinais-do-brasileirao-feminino-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302649/amanha-uniao-vai-eleger-nova-diretoria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302651/marmeleiro-encerra-varzeano-com-campeao-inedito
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302652/serginho-atribui-nao-classificacao-a-falta-de-experiencia-do-grupo-do-marreco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302653/fogo-cruzado-entre-pato-e-marreco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302653/fogo-cruzado-entre-pato-e-marreco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302639/rogerio-micale-volta-a-comandar-o-parana-e-ja-estreia-na-proxima-sexta
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302628/gremio-vence-o-bragantino
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302627/palmeiras-domina-o-atletico-mg-e-vence-pela-19-rodada-do-brasileirao-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302622/jeep-clube-divulga-detalhes-da-4-trilha-4x4
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302602/palmeiras-pode-encarar-o-timao-no-brasileirao-feminino
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302601/apesar-das-derrotas-inter-e-mengo-seguem-na-lideranca
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302600/sao-paulo-goleia-o-mengo-no-maracana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302597/marreco-dependia-do-pato-para-se-classificar-imagina-o-que-aconteceu
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302590/especialistas-elegem-pedro-o-jogador-de-outubro
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Dois Vizinhos vence o líder Marechal pela Liga PR

Pela LNF, Marreco vence e aguarda resultados de outros jogos

Confira a tabela de classificação do Brasileirão

No Rio, Botafogo e Ceará ficam no empate

Coxa supera o Atlético-GO e sai da zona de rebaixamento

Corinthians vence o líder Internacional

Jornal de Beltrão - Dezembro de 2020

Jogador sofre parada cardiorespiratória

Grêmio empata com o São Paulo e está na final da copa do brasil 2020

Grêmio e Atlético-MG campeões estaduais

Dois Vizinhos fez de 2020 o ano de sua consagração

2020 foi o ano de reestruturação no Marreco Futsal

Cascavel é hexacampeão na série ouro do futsal do PR

Campo Mourão é campeão da Liga Paraná de Futsal

União teve um jogo sem torcida devido a pandemia

Realeza e Santa Izabel, campeões em 2020

Fernando Misturini quer abrir 2021 com o Municipal de Futebol Sete

São Paulo tenta voltar a disputar final de campeonato

“Se deixar, eles apitam o jogo”, diz Diego Souza

Marreco Futsal contrata pivô da ACBF

Café quer chamar o torcedor de volta pra perto do Marreco

Marreco anuncia mais dois renovados e já tem 13 atletas para 2021

Palmeiras bate o Red Bull Bragantino e segue colado no G-4

Maradona não consumiu drogas ou álcool dias antes de morrer

Cascavel chega ao sexto título da Série Ouro

Goleiro Alê Falcone reforça o Marreco

Campeões da Copa do Brasil são recebidos com carreata

Nos acréscimos, Verê deixa escapar o título da Terceirona

Fabinho renova contrato com o Dois Vizinhos

Invicto, Magnus é bicampeão da Liga Nacional

Galo Futsal fez a festa em Fortaleza

Num ano difícil, o Galo fez Dois Vizinhos sorrir

Galo é o primeiro paranaense campeão da Copa do Brasil

Marreco contrata goleiro artilheiro da Liga Nacional

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302589/dois-vizinhos-vence-o-lider-marechal-pela-liga-pr
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302588/pela-lnf-marreco-vence-e-aguarda-resultados-de-outros-jogos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302587/confira-a-tabela-de-classificacao-do-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302586/no-rio-botafogo-e-ceara-ficam-no-empate
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302585/coxa-supera-o-atletico-go-e-sai-da-zona-de-rebaixamento
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302584/corinthians-vence-o-lider-internacional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304769/jogador-sofre-parada-cardiorespiratoria
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304691/gremio-empata-com-o-sao-paulo-e-esta-na-final-da-copa-do-brasil-2020
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304658/gremio-e-atletico-mg-campeoes-estaduais
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304639/dois-vizinhos-fez-de-2020-o-ano-de-sua-consagracao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304649/2020-foi-o-ano-de-reestruturacao-no-marreco-futsal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304643/cascavel-e-hexacampeao-na-serie-ouro-do-futsal-do-pr
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304644/campo-mourao-e-campeao-da-liga-parana-de-futsal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304641/uniao-teve-um-jogo-sem-torcida-devido-a-pandemia
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304646/realeza-e-santa-izabel-campeoes-em-2020
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304609/fernando-misturini-quer-abrir-2021-com-o-municipal-de-futebol-sete
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304608/sao-paulo-tenta-voltar-a-disputar-final-de-campeonato
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304607/-se-deixar-eles-apitam-o-jogo-diz-diego-souza
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304606/marreco-futsal-contrata-pivo-da-acbf
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304566/cafe-quer-chamar-o-torcedor-de-volta-pra-perto-do-marreco
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304565/marreco-anuncia-mais-dois-renovados-e-ja-tem-13-atletas-para-2021
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304535/palmeiras-bate-o-red-bull-bragantino-e-segue-colado-no-g-4
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304508/maradona-nao-consumiu-drogas-ou-alcool-dias-antes-de-morrer
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304488/cascavel-chega-ao-sexto-titulo-da-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304487/goleiro-ale-falcone-reforca-o-marreco
http://jornaldebeltrao.com.br/noticia/304482/campeoes-da-copa-do-brasil-sao-recebidos-com-carreata-
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304456/nos-acrescimos-vere-deixa-escapar-o-titulo-da-terceirona
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304454/fabinho-renova-contrato-com-o-dois-vizinhos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304455/invicto-magnus-e-bicampeao-da-liga-nacional
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304449/galo-futsal-fez-a-festa-em-fortaleza
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304447/num-ano-dificil-o-galo-fez-dois-vizinhos-sorrir
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304388/galo-e-o-primeiro-paranaense-campeao-da-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304459/marreco-contrata-goleiro-artilheiro-da-liga-nacional
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TV Beltrão transmite Magnus e Corinthians na final da Liga Nacional de Futsal

Internacional vence Palmeiras na despedida de D'Alessandro

Mangueirinha precisa vencer para ficar com o título

Galo treina na quadra da final em Fortaleza

DV já está em Fortaleza, mas final é apenas segunda

Patinhas iniciam renovações e contratações para fortalecer briga por títulos em 2021

Karateca Fabiane Sukenski é recebida por Cleber

Ceará estava há mais de um ano sem perder até enfrentar o Dois Vizinhos

Marreco pagou mais de R$ 400 mil em dívidas em 2020

Marreco Futsal anuncia mais três renovações

Vice na Prata, Coronel espera chegar “mais maduro” à Série Ouro de 2021

Dois Vizinhos vence primeiro jogo contra o Ceará

Pia anuncia quatro novidades em convocação da seleção

PSG e Barcelona fazem duelo nas oitavas da Champions

Realeza e Santa Izabel levam títulos da Copa Sudoeste

Verê FC vence Campo Mourão e consegue acesso para a Segunda Divisão

Corinthians e Magnus empatam no primeiro jogo da final da LNF

Galo abre mão da disputa da Liga Paraná

Marreco anuncia renovações e duas contratações

Copa Sudoeste será decidida em jogo único, amanhã

Mangueirinha joga hoje a primeira partida da final

Verê FC está a uma vitória do acesso

Acusado de assédio moral e sexual, dirigente do handebol renuncia

Em situações opostas, Corinthians e São Paulo se enfentam pelo brasileirão

Alisson e gol de Arrascaeta concorrem ao The Best

Sérgio Lacerda pode deixar o Pato Futsal

Cresce a prática de tiro esportivo em Francisco Beltrão

Justiça italiana confirma condenação de Robinho

Cirino disputa título em ano de recorde

Dois Vizinhos está fora da Série Ouro

Flamengo compra Pedro em definitivo da Fiorentina

Atual campeão e surpresa: os 16 classificados na Champions

Mangueirinha está na final da Série Bronze

Só quatro times seguem em atividade no Sudoeste

Jogadores do PSG e Istanbul Basaksehir deixam jogo após acusação de racismo

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304371/tv-beltrao-transmite-magnus-e-corinthians-na-final-da-liga-nacional-de-futsal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304369/internacional-vence-palmeiras-na-despedida-de-d-alessandro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304325/mangueirinha-precisa-vencer-para-ficar-com-o-titulo
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304324/galo-treina-na-quadra-da-final-em-fortaleza
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304292/dv-ja-esta-em-fortaleza-mas-final-e-apenas-segunda
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304291/patinhas-iniciam-renovacoes-e-contratacoes-para-fortalecer-briga-por-titulos-em-2021
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304246/karateca-fabiane-sukenski-e-recebida-por-cleber
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304233/ceara-estava-ha-mais-de-um-ano-sem-perder-ate-enfrentar-o-dois-vizinhos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304214/marreco-pagou-mais-de-r-400-mil-em-dividas-em-2020
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304213/marreco-futsal-anuncia-mais-tres-renovacoes
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304189/vice-na-prata-coronel-espera-chegar-mais-maduro-a-serie-ouro-de-2021
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304165/dois-vizinhos-vence-primeiro-jogo-contra-o-ceara
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304154/pia-anuncia-quatro-novidades-em-convocacao-da-selecao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304153/psg-e-barcelona-fazem-duelo-nas-oitavas-da-champions
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304152/realeza-e-santa-izabel-levam-titulos-da-copa-sudoeste
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304151/vere-fc-vence-campo-mourao-e-consegue-acesso-para-a-segunda-divisao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304134/corinthians-e-magnus-empatam-no-primeiro-jogo-da-final-da-lnf
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304133/galo-abre-mao-da-disputa-da-liga-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304132/marreco-anuncia-renovacoes-e-duas-contratacoes
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304045/copa-sudoeste-sera-decidida-em-jogo-unico-amanha
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304044/mangueirinha-joga-hoje-a-primeira-partida-da-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304042/vere-fc-esta-a-uma-vitoria-do-acesso
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304041/acusado-de-assedio-moral-e-sexual-dirigente-do-handebol-renuncia
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304040/em-situacoes-opostas-corinthians-e-sao-paulo-se-enfentam-pelo-brasileirao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304039/alisson-e-gol-de-arrascaeta-concorrem-ao-the-best
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304038/sergio-lacerda-pode-deixar-o-pato-futsal
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304033/cresce-a-pratica-de-tiro-esportivo-em-francisco-beltrao
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304002/justica-italiana-confirma-condenacao-de-robinho
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304001/cirino-disputa-titulo-em-ano-de-recorde
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/304000/dois-vizinhos-esta-fora-da-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303954/flamengo-compra-pedro-em-definitivo-da-fiorentina
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303952/atual-campeao-e-surpresa-os-16-classificados-na-champions
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303919/mangueirinha-esta-na-final-da-serie-bronze
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303916/so-quatro-times-seguem-em-atividade-no-sudoeste
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303876/jogadores-do-psg-e-istanbul-basaksehir-deixam-jogo-apos-acusacao-de-racismo
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Aesupar define novas datas para final da Copa Sudoeste

Verê FC joga hoje pela semifinal do Paranaense

Dois Vizinhos elimina um dos favoritos

Marreco está de férias em 2020

Marreco e Chopinzinho será hoje, em Dois Vizinhos

Dois Vizinhos faz vaquinha para pagar despesas de viagem a Fortaleza

Dois Vizinhos elimina Cascavel e está na semifinal da Liga Paraná

Jogo de volta entre Marreco e Chopinzinho é adiado

Corinthians e Avai disputam a final do brasileirão feminino

Grêmio e Vasco se enfrentam hoje, mas vivem situações opostas

Magnus-Sorocaba e Tubarão decidem vaga à final da LNF 2020

Cipó não resiste e Francisco Beltrão perde seu Secretário de Esporte

Jogo entre Campo Mourão e Galo é adiado

Chopinzinho e Marreco empatam pelas quartas da Liga Paraná

Coronel Futsal vai jogar a Série Ouro 2021

Final entre Dois Vizinhos e Ceará deve ser transmitida pelo SporTV

Vitorino e Realeza iniciam hoje decisão da Copa Sudoeste

Após eliminação da Série Ouro, Marreco foca na Liga Paraná

Sudoeste do Paraná tem mais um time na Série Ouro

Dois Vizinhos está na final da Copa do Brasil

Azuriz é campeão da Divisão de Acesso

Mariópolis está a um empate da Série Ouro

Sem a Taça FPFS, Ampere está de férias

Beltronense Paulo Scheuer aparece no “Quinteto Ideal”, do NBB

Marreco está eliminado na Série Ouro

Galo vence a primeira na semifinal na Copa do Brasil

Azuriz Pato Branco perde o primeiro jogo da final

Pato fecha temporada com vice-campeonato na Supercopa

Dois Vizinhos sai na frente contra o Cascavel na LFP

Marreco e Foz decidem hoje vaga na semifinal do Campeonato Paranaense

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303875/aesupar-define-novas-datas-para-final-da-copa-sudoeste
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303874/vere-fc-joga-hoje-pela-semifinal-do-paranaense
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303873/dois-vizinhos-elimina-um-dos-favoritos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303851/marreco-esta-de-ferias-em-2020
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303811/marreco-e-chopinzinho-sera-hoje-em-dois-vizinhos
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303810/dois-vizinhos-faz-vaquinha-para-pagar-despesas-de-viagem-a-fortaleza
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303799/dois-vizinhos-elimina-cascavel-e-esta-na-semifinal-da-liga-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303761/jogo-de-volta-entre-marreco-e-chopinzinho-e-adiado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303764/corinthians-e-avai-disputam-a-final-do-brasileirao-feminino
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303758/gremio-e-vasco-se-enfrentam-hoje-mas-vivem-situacoes-opostas
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303756/magnus-sorocaba-e-tubarao-decidem-vaga-a-final-da-lnf-2020
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303751/cipo-nao-resiste-e-francisco-beltrao-perde-seu-secretario-de-esporte
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303731/jogo-entre-campo-mourao-e-galo-e-adiado
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303725/chopinzinho-e-marreco-empatam-pelas-quartas-da-liga-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303716/coronel-futsal-vai-jogar-a-serie-ouro-2021
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303693/final-entre-dois-vizinhos-e-ceara-deve-ser-transmitida-pelo-sportv
http://jornaldebeltrao.com.br/noticia/303677/vitorino-e-realeza-iniciam-hoje-decisao-da-copa-sudoeste
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303675/apos-eliminacao-da-serie-ouro-marreco-foca-na-liga-parana
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303653/sudoeste-do-parana-tem-mais-um-time-na-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303650/dois-vizinhos-esta-na-final-da-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303648/azuriz-e-campeao-da-divisao-de-acesso
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303637/mariopolis-esta-a-um-empate-da-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303633/sem-a-taca-fpfs-ampere-esta-de-ferias
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303632/beltronense-paulo-scheuer-aparece-no-quinteto-ideal-do-nbb
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303601/marreco-esta-eliminado-na-serie-ouro
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303600/galo-vence-a-primeira-na-semifinal-na-copa-do-brasil
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303588/azuriz-pato-branco-perde-o-primeiro-jogo-da-final
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303587/pato-fecha-temporada-com-vice-campeonato-na-supercopa
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303585/dois-vizinhos-sai-na-frente-contra-o-cascavel-na-lfp
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/303584/marreco-e-foz-decidem-hoje-vaga-na-semifinal-do-campeonato-paranaense
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ANEXO C - LINKS DAS MATÉRIAS ANALISADAS - RÁDIO AMPÉRE

Rádio Ampére - Outubro de 2020

Ampére Futsal dá adeus a Série Ouro

Jogo entre Dois Vizinhos e Assoeva pela Copa do Brasil é suspenso

Marreco perde para o Blumenau pela Liga Nacional

Tite convoca seleção para Eliminatórias da Copa do Mundo

Oitavas da Libertadores terá confrontos entre Brasil e Argentina

Seleção brasileira permanece em terceiro no ranking da Fifa

Ampére Futsal empata com o bicampeão nacional

Dois Vizinhos vence Assoeva pela Copa do Brasil

Neymar marca três vezes e seleção vence Peru nas Eliminatórias

Marreco perde para o Cascavel na Liga Nacional de Futsal

Seleção inicia caminhada para Copa do Mundo de 2022

Aposta de Pernambuco leva premio de R$ 100 milhões da Mega-Sena

Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio de R$ 100 milhões

Marreco e Galo ficam no empate pela Liga Paraná

PalmasNet perde de virada para o Siqueira Campos pela Série Ouro

Rádio Ampére - Novembro de 2020

Pato Futsal perde a final da Supercopa

Marreco empata com o Foz na primeira partida das quartas de final

Azuriz vence nos pênaltis e garante vaga na 1ª Divisão

Pato Futsal é eliminado da Liga na prorrogação

Meia argentino D´Alessandro deixará o Internacional em 31 de dezembro

Pato Futsal perde e se complica na Liga

Azuriz Pato Branco empata com o Apucarana

Marreco vence o Campo Mourão e se classifica na Liga Paraná

Dois Vizinhos vence o Pato e está na semifinal da Copa do Brasil

Mega-Sena acumula e pagará R$ 75 milhões no sábado

Grêmio supera Cuiabá outra vez e avança à semifinal da Copa do Brasil

Pato Futsal elimina o Atlântico da Liga

Serginho Schiochet renova com o Marreco Futsal

Mega-Sena acumula e pagará R$ 40 milhões no sábado

Mega-Sena acumulada sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 34 milhões

https://radioampere.com.br/ampere-futsal-da-adeus-a-serie-ouro/
https://radioampere.com.br/jogo-entre-dois-vizinhos-e-assoeva-pela-copa-do-brasil-e-suspenso/
https://radioampere.com.br/marreco-perde-para-o-blumenau-pela-liga-nacional/
https://radioampere.com.br/tite-convoca-selecao-para-eliminatorias-da-copa-do-mundo/
https://radioampere.com.br/oitavas-da-libertadores-tera-confrontos-entre-brasil-e-argentina/
https://radioampere.com.br/selecao-brasileira-permanece-em-terceiro-no-ranking-da-fifa/
https://radioampere.com.br/ampere-futsal-empata-com-o-bicampeao-nacional/
https://radioampere.com.br/dois-vizinhos-vence-assoeva-pela-copa-do-brasil/
https://radioampere.com.br/neymar-marca-tres-vezes-e-selecao-vence-peru-nas-eliminatorias/
https://radioampere.com.br/marreco-perde-para-o-cascavel-na-liga-nacional-de-futsal/
https://radioampere.com.br/marreco-perde-para-o-cascavel-na-liga-nacional-de-futsal/
https://radioampere.com.br/aposta-de-pernambuco-leva-premio-de-r-100-milhoes-da-mega-sena/
https://radioampere.com.br/mega-sena-sorteia-nesta-quarta-premio-de-r-100-milhoes/
https://radioampere.com.br/marreco-e-galo-ficam-no-empate-pela-liga-parana/
https://radioampere.com.br/palmasnet-perde-de-virada-para-o-siqueira-campos-pela-serie-ouro/
https://radioampere.com.br/pato-futsal-perde-a-final-da-supercopa/
https://radioampere.com.br/marreco-empata-com-o-foz-na-primeira-partida-das-quartas-de-final/
https://radioampere.com.br/azuriz-vence-nos-penaltis-e-garante-vaga-na-1a-divisao/
https://radioampere.com.br/pato-futsal-e-eliminado-da-liga-na-prorrogacao/
https://radioampere.com.br/meia-argentino-dalessandro-deixara-o-internacional-em-31-de-dezembro/
https://radioampere.com.br/pato-futsal-perde-e-se-complica-na-liga/
https://radioampere.com.br/azuriz-pato-branco-empata-com-o-apucarana/
https://radioampere.com.br/marreco-vence-o-campo-mourao-e-se-classifica-na-liga-parana/
https://radioampere.com.br/dois-vizinhos-vence-o-pato-e-esta-na-semifinal-da-copa-do-brasil/
https://radioampere.com.br/mega-sena-acumula-e-pagara-r-75-milhoes-no-sabado/
https://radioampere.com.br/gremio-supera-cuiaba-outra-vez-e-avanca-a-semifinal-da-copa-do-brasil/
https://radioampere.com.br/pato-futsal-elimina-o-atlantico-da-liga/
https://radioampere.com.br/serginho-schiochet-renova-com-o-marreco-futsal/
https://radioampere.com.br/mega-sena-acumula-e-pagara-r-40-milhoes-no-sabado/
https://radioampere.com.br/mega-sena-acumulada-sorteia-nesta-quarta-feira-premio-de-r-34-milhoes/
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Ampére está na final da Copa Sudoeste

Quartas da Copa do Brasil terá clássico Flamengo e São Paulo

Grêmio vence e avança na Copa do Brasil

Inter vence de novo Atlético Goianiense e segue na Copa do Brasil

Rádio Ampére - Dezembro de 2020

São Paulo e Grêmio decidem vaga na final da Copa do Brasil

Municípios receberam R$ 35 milhões em materiais e equipamentos esportivos

Marreco contrata goleiro artilheiro da Liga Nacional

Com gol de Diego Souza, Grêmio bate São Paulo

Dois Vizinhos é campeão da Copa do Brasil de Futsal

Prêmio da Mega da Virada deve chegar a R$ 300 milhões

Dois Vizinhos vence primeiro jogo contra o Ceará

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado de R$ 46 milhões

Marreco perde e está eliminado da Liga Paraná de Futsal

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 34 milhões

Jogo de volta entre Marreco e Chopinzinho é adiado

Sudoeste do Paraná tem mais um time na Série Ouro

Galo Futsal está na final da Copa do Brasil

Azuriz vence fora de casa e conquista o título da segundona do Paranaense

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 11 milhões

Beltronense Paulo Scheuer aparece no “Quinteto Ideal”, do NBB

Galo vence a primeira na semifinal na Copa do Brasil

Marreco perde na prorrogação e está eliminado da série Ouro

https://radioampere.com.br/ampere-esta-na-final-da-copa-sudoeste/
https://radioampere.com.br/quartas-da-copa-do-brasil-tera-classico-flamengo-e-sao-paulo/
https://radioampere.com.br/gremio-vence-e-avanca-na-copa-do-brasil/
https://radioampere.com.br/inter-vence-de-novo-atletico-goianiense-e-segue-na-copa-do-brasil/
https://radioampere.com.br/sao-paulo-e-gremio-decidem-vaga-na-final-da-copa-do-brasil/
https://radioampere.com.br/municipios-receberam-r-35-milhoes-em-materiais-e-equipamentos-esportivos/
https://radioampere.com.br/marreco-contrata-goleiro-artilheiro-da-liga-nacional/
https://radioampere.com.br/com-gol-de-diego-souza-gremio-bate-sao-paulo/
https://radioampere.com.br/dois-vizinhos-e-campeao-da-copa-do-brasil-de-futsal/
https://radioampere.com.br/premio-da-mega-da-virada-deve-chegar-a-r-300-milhoes/
https://radioampere.com.br/dois-vizinhos-vence-primeiro-jogo-contra-o-ceara/
https://radioampere.com.br/mega-sena-sorteia-nesta-quarta-feira-premio-acumulado-de-r-46-milhoes/
https://radioampere.com.br/marreco-perde-e-esta-eliminado-da-liga-parana-de-futsal/
https://radioampere.com.br/ninguem-acerta-a-mega-sena-e-premio-acumula-em-r-34-milhoes/
https://radioampere.com.br/jogo-de-volta-entre-marreco-e-chopinzinho-e-adiado/
https://radioampere.com.br/sudoeste-do-parana-tem-mais-um-time-na-serie-ouro/
https://radioampere.com.br/galo-futsal-esta-na-final-da-copa-do-brasil/
https://radioampere.com.br/azuriz-vence-fora-de-casa-e-conquista-o-titulo-da-segundona-do-paranaense/
https://radioampere.com.br/ninguem-acerta-a-mega-sena-e-premio-acumula-em-r-11-milhoes/
https://radioampere.com.br/beltronense-paulo-scheuer-aparece-no-quinteto-ideal-do-nbb/
https://radioampere.com.br/galo-vence-a-primeira-na-semifinal-na-copa-do-brasil/
https://radioampere.com.br/marreco-perde-na-prorrogacao-e-esta-eliminado-da-serie-ouro/
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ANEXO D - LINKS DAS MATÉRIAS ANALISADAS - RÁDIO CHOPINZINHO

Rádio Chopinzinho - Agosto - 2020

ACEL estreia com derrota no paranaense da série ouro

ACEL estreia hoje à noite no Paranaense de Futsal, série ouro

Candói e Mangueirinha se reforçam para a disputa do paranaense da série bronze

Rádio Chopinzinho - Setembro de 2020

ACEL goleia fora de casa pela série ouro e mantém chances de classificação

Ciclistas de Chopinzinho participam de ação solidária em prol do pequeno Valentim

Morre Joacir Fabris, presidente do Coronel Futsal

Rádio Chopinzinho - Outubro de 2020

ACEL enfrenta Umuarama nas quartas de final do paranaense da série ouro de futsal

Chopinzinho entra em quadra hoje à noite pela Copa Sudoeste de Futsal

Chopinzinho vence fora de casa e garante classificação na Copa Sudoeste de Futebol

Liga Paraná não autoriza presença de público em jogo da ACEL nestes sábado

Liberada a presença de sócio torcedor em número limitado no jogo da ACEL neste

sábado no Deonisto Debona

Coronel Vivida: Comitê libera realização de eventos e jogos do Coronel Futsal com

público reduzido

Rádio Chopinzinho - Novembro de 2020

Definidas as datas dos confrontos das quartas de final do Paranaense de Futsal da

série ouro

Com presença de público, nesta quarta tem ACEL e Campo Mourão

Associação Chopinzinhense de Ciclismo - AChoC, realiza atividades no feriado

Rádio Chopinzinho - Dezembro de 2020

Paulinho Gambier é oficializado como novo técnico da ACEL

Administração de Chopinzinho inaugura duas novas mini arenas

Após 03 anos, Rafael Antônio Salvetti (Tonhão), deixa o comando do time adulto

Inelci Matiello, morre aos 79 anos

ACEL e Marechal Futsal se enfrentam neste sábado pela LFP

ACEL vence o Marreco Futsal e garante vaga na semifinal da Liga Futsal Paraná

https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19427/acel-estreia-com-derrota-no-paranaense-da-s-rie-ouro
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19417/acel-estreia-hoje-noite-no-paranaense-de-futsal-s-rie-ouro
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19389/cand-i-e-mangueirinha-se-refor-am-para-a-disputa-do-paranaense-da-s-rie-bronze
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19580/acel-goleia-fora-de-casa-pela-s-rie-ouro-e-mant-m-chances-de-classifica-o
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19528/ciclistas-de-chopinzinho-participam-de-a-o-solid-ria-em-prol-do-pequeno-valentim
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19447/morre-joacir-fabris-presidente-do-coronel-futsal
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19714/acel-enfrenta-umuarama-nas-quartas-de-final-do-paranaense-da-s-rie-ouro-de-futsal
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19661/chopinzinho-entra-em-quadra-hoje-noite-pela-copa-sudoeste-de-futsal
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19642/chopinzinho-vence-fora-de-casa-e-garante-classifica-o-na-copa-sudoeste-de-futebol
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19632/liga-paran-n-o-autoriza-presen-a-de-p-blico-em-jogo-da-acel-nestes-s-bado
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19631/liberada-a-presen-a-de-s-cio-torcedor-em-n-mero-limitado-no-jogo-da-acel-neste-s-bado-no-deonisto-debona
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19631/liberada-a-presen-a-de-s-cio-torcedor-em-n-mero-limitado-no-jogo-da-acel-neste-s-bado-no-deonisto-debona
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19628/coronel-vivida-comit-libera-realiza-o-de-eventos-e-jogos-do-coronel-futsal-com-p-blico-reduzido
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19628/coronel-vivida-comit-libera-realiza-o-de-eventos-e-jogos-do-coronel-futsal-com-p-blico-reduzido
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19817/definidas-as-datas-dos-confrontos-das-quartas-de-final-do-paranaense-de-futsal-da-s-rie-ouro
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19817/definidas-as-datas-dos-confrontos-das-quartas-de-final-do-paranaense-de-futsal-da-s-rie-ouro
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19791/com-presen-a-de-p-blico-nesta-quarta-tem-acel-e-campo-mour-o
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19732/associa-o-chopinzinhense-de-ciclismo-achoc-realiza-atividades-no-feriado
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19958/paulinho-gambier-oficializado-como-novo-t-cnico-da-acel
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19956/administra-o-de-chopinzinho-inaugura-duas-novas-mini-arenas
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19952/ap-s-03-anos-rafael-ant-nio-salvetti-tonh-o-deixa-o-comando-do-time-adulto
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19902/inelci-matiello-morre-aos-79-anos
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19888/acel-e-marechal-futsal-se-enfrentam-neste-s-bado-pela-lfp
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19877/acel-vence-o-marreco-futsal-e-garante-vaga-na-semifinal-da-liga-futsal-paran
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MEC Mangueirinha vence fora de casa e está na final da série bronze. Na prata a final

será entre Coronel Futsal e Operário Laranjeiras

Cipó não resiste e Francisco Beltrão perde seu Secretário de Esporte

https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19869/mec-mangueirinha-vence-fora-de-casa-e-est-na-final-da-s-rie-bronze-na-prata-a-final-ser-entre-coronel-futsal-e-oper-rio-laranjeiras
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19869/mec-mangueirinha-vence-fora-de-casa-e-est-na-final-da-s-rie-bronze-na-prata-a-final-ser-entre-coronel-futsal-e-oper-rio-laranjeiras
https://radiochopinzinho.com.br/noticia/19868/cip-n-o-resiste-e-francisco-beltr-o-perde-seu-secret-rio-de-esporte

