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Incaper realiza evento
do ‘XV Início da
Colheita do Café
Conilon’ em Vila Valério

REDAÇÃO ON
Sob nova direção, o
Supermercado Delázari e
Padaria, agora é “Eba!
Supermercado”. O comércio
está localizado ao lado do
Posto Brizolão, em Águia
Branca.
Comandado por Mário
Caliari Corteletti, o Marinho,
o estabelecimento promete
inovar com a proposta de
uma variedade de produtos
e
preços
bastante
competitivos
com
imbatíveis promoções e,
oferecendo, ainda, mais
conforto e qualidade no
atendimento.
A
inauguração
acontece neste sábado (21/
05) a partir das 08:00 horas

Outdoor anuncia a inauguração. Nova direção
promete preços baixos e qualidade no atendimento
com um café da manhã
oferecido aos clientes, pulapula para a criançada e
show com o cantor Edson do

Piseiro.
A nova gerência
convida a todos para
conhecer
as
novas

instalações e a grande
variedade de produtos
disponíveis à clientela para
compras.

FALANDO DE DIREITO

Comprei um produto pela internet e
ao chegar, não gostei. Posso devolver?
As compras no mercado digital têm se tornado cada vez mais frequente. A oferta de uma infinidade de produtos
nesse mercado tem contribuído para aumentar cada vez mais o número de consumidores, que têm o que precisa a um
clique.
Porém, às vezes o produto ofertado não chega com a mesma qualidade prometida, ou então, o consumidor
simplesmente não gosta do que comprou.
O CDC garante ao consumidor 7 (sete) dias para devolver ou trocar o produto, sem precisar justificativa. É o que
chamamos de direito ao arrependimento.
Então, se você adquiriu um produto e não gostou, e está no prazo de 7 dias, pode sim devolver ou trocar.
Este artigo é meramente informativo, não substituindo a consulta com um(a) advogado(a) de confiança.
Autoria:
Isabelly Malacarne dos Passos – OAB/ES 33.393
Mariana Regatieri – OAB/ES 25.801

O evento que marcou o “XV Início da Colheita
do Café Conilon” foi realizado na última sexta-feira
(13), em Vila Valério, pelo Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper) e pela Prefeitura Municipal. Na ocasião,
também aconteceu o Dia de Campo “XIV Noroeste
Café”, que contou com estações ministradas por
pesquisadores do Incaper.
O início da colheita do café é marcado pelo
evento, que tem o objetivo de estimular o produtor a
colher o café no momento mais adequado, quando
cerca de 80% dos frutos estão maduros, o que eleva
o rendimento e garante mais qualidade aos grãos. A
data de 14 de maio foi instituída por Lei Estadual para
marcar o Dia do Início da Colheita do Café Conilon.
O mês de maio é o mais indicado para dar início
à colheita do café. A época é ideal, pois permite que o
café chegue ao ponto de maturação e resulte em
melhor rendimento, produtividade e qualidade
superior. Neste ano, a expectativa da safra do café
conilon é de 11,6 milhões de sacas de café, de acordo
com a Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab).
O evento foi realizado na propriedade do
cafeicultor DonaldsonIzoton e contou com a
participação do secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Mario Louzada;
do diretor-presidente do Incaper, Lázaro Raslan; da
diretora técnica do Incaper, Sheila Posse; do
secretário de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico, Wender Muller; do ex
diretor-presidente do Incaper, Antônio Machado; e
de deputados (as) estaduais e federal.
Dia de Campo “XIV Noroeste Café”
A programação do evento que marcou o “XV
Início da Colheita do Café Conilon” contou com o Dia
de Campo “XIV Noroeste Café”. Foram realizadas três
estações com as temáticas de “Densidade de plantas
e espaçamento para o café conilon”; “Variedades de
café conilon para o Espírito Santo”; e “Manejo da
cochonilha da roseta no café conilon”. Todos esses
temas foram abordados por pesquisadores do
Incaper.

O início da colheita do café é marcado pelo evento,
que tem o objetivo de estimular o produtor
a colher o café no momento mais adequado
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REDAÇÃO ON
Alunos do 9º Ano da
EMEF Córrego do Café
realizaram um passeio no
Morro do Cruzeiro na
última terça-feira (17), em
Águia Branca.
A atividade é parte de
um projeto da disciplina
de Geografia, ainda em
comemoração aos 34
anos de emancipação
política de Águia Branca e
tem o objet ivo de
proporcionar
aos
estudantes
conhecer
pontos turísticos da
cidade.
De acordo com
informações do site da
Prefeitura Municipal de
Águia Branca essa foi a
primeira vez que uma
turma estudantil subiu ao

Passeio ao Morro do Cruzeiro faz parte do
projeto da disciplina de Geografia

Os estudantes tomaram café no local e depois apreciaram a linda paisagem

local que é visitado por fiéis
católicos, principalmente
no feriado de Nossa
Senhora
Aparecida,
Padroeira do Brasil,
comemorado no dia 12 de
outubro. (Informações /
Fotos: Assessoria de
Comunicação PMAB)
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Idaf alerta para proibição de uso
de agrotóxicos em área urbana

REDAÇÃO ON
A Prefeitura de Águia
Branca,
através
da
Secretaria de Agricultura
concluiu na última terçafeira (17) as obras de uma
ponte na localidade de
Córrego do Café, interior do
município.
“A reconstrução da
ponte é um pedido dos
moradores e vai melhorar
o tráfego na região”, disse o
secretário da pasta, Edirlei
do Couto Quiuqui, o Didi.
(Informações / Foto:
Assessoria
de
Comunicação PMAB)

Ponte vai melhorar o tráfego na região

Detran|ES adequa sistema
de Habilitação para emissão
do novo modelo de CNH
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES)
informa que, devido à necessidade de parametrizar o sistema para
expedição do novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o
sistema de Habilitação ficará paralisado temporariamente para o serviço
de triagem de processo de Habilitação e não haverá emissão de Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) entre os dias 26 e 31 de maio em todo o
Estado.
A parada temporária é necessária para a adequação do sistema do
órgão com a gráfica que emite o documento no Estado e realização de
testes para a adoção do novo modelo da CNH a partir no dia 1º de junho
de 2022, conforme estabelecido pela Resolução Nº 886, do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran).
A medida não afeta a abertura de novos processos de Habilitação e a
aplicação de exames teóricos e práticos, que serão feitos normalmente
no período de parada programada.
Os condutores que abrirem processos de Habilitação entre os dias
26 e 31 de maio terão a CNH emitida já no novo modelo a partir do dia 1º
de junho de 2022, assim como poderão baixar a Carteira Nacional de
Habilitação Eletrônica (CNH-e) no mesmo formato no aplicativo Carteira
Digital de Trânsito (CDT) a partir dessa data.

O Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo (Idaf) alerta
para a proibição de uso de
agrotóxicos em área
urbana. Se comprovada a
irregularidade,
os
envolvidos na aplicação são
r e s p o n s a b i l i z a do s
a dm i n i s tr a t iva m e n te ,
podendo, ainda, responder
criminalmente pelo ato.
O subgerente de
Inspeção e Fiscalização
Vegetal do Idaf, Marcio
Gama, informou que os
agrotóxicos agrícolas,
registrados no Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), são
destinados às áreas rurais,
com a devida apresentação
da receita agronômica. “Nas
áreas urbanas, considerase desvio de uso, implicando
sanções administrativas e
multas, que podem chegar
a, aproximadamente, R$ 28
mil”, disse.
No mês de abril, o
Idaf
flagrou
a
irregularidade em Vila
Valério, após denúncia
anônima recebida. Segundo
a fiscal agropecuária
Leilane Lima, a aplicação
foi realizada em terreno
baldio,
em
bairro
residencial. “Como muitos
moradores
têm
propriedades
rurais,
acabam trazendo os
produtos para aplicar na
cidade, o que é proibido.
Nessa
ocasião,
o
responsável foi multado e
alertado
sobre
a
irregularidade
dessa
prática”, explicou Leilane.

O Idaf flagrou a irregularidade em Vila
Valério, após denúncia anônima recebida
Capina química
Marcio Gama explica,
ainda, que o procedimento
conhecido como “capina
química” apenas é permitido
se o local for de acesso restrito
e
controlado
(sendo
obrigatório seu isolamento
no momento da aplicação) e
desde que os produtos
utilizados sejam adequados
para a finalidade. “Ou seja,
devem ser registrados no
Ibama e devem ser atendidas
todas as recomendações
técnicas de aplicação
definidas pela fabricante”,
orientou.
Nesse sentido, é

proibida a “capina química”
em ambientes urbanos de
livre circulação, como
praças,
jardins,
logradouros, onde não seja
possível assegurar o
adequado isolamento para
garantir a segurança das
pessoas que residem ou
circulam pela área ou
impedir a contaminação do
meio ambiente.
Caso os moradores
tenham conhecimento
sobre a prática de uso de
agrotóxico em área urbana
de forma irregular, podem
denunciar pelo DisqueDenúncia 181.
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Com o objetivo de
proporcionar
um
atendimento policial ainda
mais
eficiente,
personalizado e ágil, o
Governo do Estado do
Espírito Santo deu início às
obras de reforma e
ampliação da sede do 11º
Batalhão da Polícia Militar,
em Barra de São Francisco.
O
investimento
empregado totaliza o valor
de R$ 4.414.472,82. A
previsão de término é em
aproximadamente 2 anos. A
obra contará com a troca da
cobertura,
pisos
e
revestimentos, acabamento
geral, instalações elétricas e
ampliação da estrutura,
beneficiando o patrimônio
público e toda a sociedade
assistida pelo batalhão.
Neste período de
construção, o 11º BPM foi
realocado para outra
Unidade, localizada no
bairro Nova Barra. A
mudança teve como objetivo

A previsão de término é em aproximadamente 2 anos
permitir uma
maior
intensificação
do
policiamento nos bairros
Nova Barra, Colina, Nossa
Senhora da Penha e Bambé,
sem perder a qualidade de
patrulhamento e vigília dos
outros bairros da cidade.

Idaf identifica
desmatamento
em Reserva Legal
em Rio Bananal
Uma equipe do
Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo (Idaf),
identificou, por imagens de
satélite, o desmatamento
de 1,3 hectare de Mata
Atlântica em estágio
avançado de regeneração,
em uma área de Reserva
Legal, localizada em uma
propriedade rural, de
Córrego Bananalzinho, em
Rio Bananal.
Segundo o técnico
do Idaf, Otávio Dalvi, que
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fiscalizou a área, o
proprietário já foi
identificado e será autuado
e a área embargada para
recuperação do dano
ambiental.
Reserva Legal
A Reserva Legal é
uma área necessária à
manutenção do equilíbrio
ecológico, recursos
hídricos e preservação da
biodiversidade e da
vegetação nativa das
regiões do entorno da
propriedade.

O proprietário já foi identificado e
será autuado e a área embargada
para recuperação do dano ambiental

A estrutura atual conta
com um amplo espaço de
atendimento ao cidadão e
mais próximo à Delegacia de
Polícia Civil, permitindo que
os
atendimentos
administrativos envolvendo
ambas as entidades possam

ocorrer de forma mais
célere.
Reforma do 4º CPOR
O 11º Batalhão é uma
Unidade
Operacional
subordinada ao 4º Comando
de
Polícia
Ostensiva
Regional (4º CPOR). Este,
por sua vez, teve a obra de
sua
sede
finalizada
recentemente, em parceria
com o Departamento de
Edificações e de Rodovias do
Estado do Espírito Santo
(DER).
“Essas reformas, bem
como todas as obras em
andamento e também as
que foram finalizadas no
âmbito da Polícia Militar
fazem parte do Programa
Estado
Presente
do
Governo do Estado, no que
concerne à melhoria das
condições de trabalho dos
policiais
militares”,
esclareceu o tenentecoronel Késio Freitas
Oliveira, comandante do 4º
CPOR.

DP de Rio Bananal
prende suspeito de
receptação durante
operação no município
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal prendeu em
flagrante, na terça-feira (17), um homem de 47 anos
suspeito, na região de São Jorge de Tiradentes, em Rio
Bananal. Ele é suspeito de receptação após comprar uma
motocicleta roubada.
De acordo com o titular da DP de Rio Bananal, delegado
Fabrício Lucindo, a operação teve por objetivo apurar
denúncias de compra e venda de veículos roubados.
“Conforme apurado, a motocicleta foi roubada e
adulterada e depois vendida para o conduzido por um valor
bem abaixo do mercado”, informou o delegado.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio
para realização de exames periciais de identificação do
veículo e posterior devolução ao verdadeiro dono.
Já em desfavor do conduzido de 47 anos, foi lavrado o
flagrante pela prática do crime de receptação e após o
pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00, ele foi colocado
em liberdade, mas vai responder pelo crime na Justiça e se
condenado, poderá pegar uma pena de 1 a 4 anos de cadeia.

A operação teve por objetivo apurar denúncias
de compra e venda de veículos roubados

PM prende
quatro pessoas
e apreende armas
e munições
em Pinheiros
Na última segundafeira (16), militares da
19ª
Companhia
I n d e p e n d e n t e
pren deram
quatro
pessoas e apreenderam
duas armas de fogo, além
de diversas munições. As
aç ões
f oram
no
município de Pinheiros.
No fim da tarde, a
equipe da Força Tática
r e a l i z a v a
patr ulhamen to
pelo
bairro Jundiá, quan do
avis tou um veículo de
aplicativo de transporte.
O carona se abaixou e
ergueu o vidro para que
os m ilitares n ão o
recon heces sem.
Os
policiais fizeram a
abordagem. Identificara
dois ocupantes no veículo,
sendo encontrados com
eles 15 cartuchos de
calibre 12.
Já por volta das 23
horas, os policiais
receberam informações
sobre diversos disparos
de arma de fogo efetuados
por
suspeitos
que
estavam a bordo de um
VW/GOL de cor branca,
no bairro Jundiá. Ao
realizar o patrulhamento
pelas imediações do local,
os militares localizaram o
veículo correspondente
às
característ icas
recebidas. O condutor
fugiu ao notar a presença
policial, tomando sentido
à rodovia que liga os

municípios de Pinheiros
e Boa Esperança. A
guarnição conseguiu se
aproximar para efetuar a
abordagem do veículo,
com apoio dos policiais
militares
de
Boa
Esperança
e
Nova
Venécia. O condutor do
veículo, ao tentar realizar
uma manobra brusca,
perdeu o controle, vindo a
colidir com uma cerca.
Havia dois suspeitos no
interior do carro, e com
eles foram encontradas
duas pistolas calibre 380,
uma carregada com 15
munições e outra com 11
munições,
dois
carregadores extras com
16 munições e outro com
15 munições, um porta
munições contendo mais
50 munições, todas
calibre 380 e um
papelote de cocaína. Um
dos suspeitos ainda
possuía um mandado de
prisão em aberto, pois
era fugitivo do sistema
prisional.
O veículo utilizado
na fuga foi encaminhado
ao pátio credenciado do
DETRAN/ES e os detidos
ao hospital da cidade de
No va Venéci a, pois
apres entavam lesões
decorrentes à colisão, e
poster iormente foram
levados para a Delegacia
de
Polícia
Civil,
juntamente ao material
apreendido.

A guarnição teve apoio dos policiais
militares de Boa Esperança e Nova Venécia
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Real Noroeste acerta a contratação
de Mateus Norton, ex-Fluminense

REDAÇÃO ON
Pela 6ª rodada do
Campeonato Brasileiro
Série D, o Real Noroeste
defende hoje (21) a
liderança do Grupo 6 contra
a URT no estádio Zama
Maciel às 16:00 horas, em
Patos de Minas - MG.
Na penúltima posição
do G6 com 4 pontos, a URT
precisa da vitória para
deixar as últimas posições.

REDAÇÃO ON

URT e Real se enfrentam hoje no Zama Maciel

Nova Venécia recebe a Caldense
REDAÇÃO ON
Na 3ª posição do
Grupo 6 do Campeonato
Brasileiro Série D com 8
pontos, o Nova Venécia
recebe a Caldense amanhã
(22/05) às 15:00, no estádio
Zenor Pedrosa Rocha, em
partida válida pela 6ª
rodada.
A equipe de Poços de
Caldas (MG) está na última
posição do G6 com 2 pontos
e precisa da vitória para
reagir na competição.

Nova Venécia e Caldense será no Zenor Pedrosa
Já a equipe veneciana
busca o triunfo para se

manter entre as quatro
primeiras colocações.

Mais um reforço
desembarcou em Águia
Branca para a sequência
da temporada 2022. Na
segunda-feira (16/05), o
Real Noroeste anunciou o
acerto com o volante
Mateus Norton, do São
Joseense, do Paraná.
Natural da cidade de
Campo Bom, no Rio
Grande do Sul, o jogador de
25 anos tem passagem por
Aimoré-RS, Zorya-UCR,
Esportivo-RS
e
Fluminense-RJ.
Com a contratação de
Mateus Norton, o Real
Noroeste passa a contar
com cinco volantes. Além
do recém-chegado, o
técnico Duzinho Reis ainda
tem à disposição: Ítalo,
Ícaro, Hildo Queiroz e
Bruno Menezes.(GE / ES)

Jogador chega para reforçar o time na Série D, na
Copa ES e na Copa Verde (Foto: Marcelo Souza)

Real Noroeste vence o Sport-ES
Com time reserva Nova
na estreia da Copa ES 2022
Venécia vence o Vilavelhense
O Real Noroeste
iniciou sua jornada, em
busca do penta da Copa
Espírito Santo com uma boa
vitória em casa. Na noite de
quarta-feira (18), pela
rodada de estreia do Grupo
A, o time do técnico Duzinho
Reis derrotou o Sport-ES,
por 3 a 0, no estádio José
Olímpio da Rocha. Kiko,
Gibson e Oscar Júnior

marcaram os gols do time de
Águia Branca. Com a vitória
o Real assumiu a liderança
do GA, com três pontos.
De acordo com o
regulamento, ao final da
primeira fase os quatro
melhores classificados
avançam para as quartas de
final.
A Copa Espírito Santo
prossegue neste fim de

semana com os jogos da
segunda rodada do Grupo A.
Hoje às 15h, o Sport-ES
enfrenta a Desportiva
Ferroviária no Engenheiro
Araripe, em Cariacica. Já o
Real, por conta da partida
da Série D, enfrenta o CTE/
Colatina apenas na próxima
quarta-feira (25), às 19h,
no Justiniano de Melo e
Silva. (GE / ES)

Na noite de quarta-feira (18), poupando jogadores, o Nova
Venécia, atual campeão da Copinha recebeu o Vilavelhense e derrotou
o time canela-verde por de 2 a 0. A estreia na competição também
marcou a primeira vitória do Leão do Norte sob o comando de Badinho
Alves.
Com o resultado, o time veneciano soma os seus três primeiros
pontos e figura na segunda colocação do Grupo B. Já o Vilavelhense
permanece sem pontos e ocupa a sexta posição.
O Nova Venécia agora volta suas atenções para a disputa do
Campeonato Brasileiro Série D 2022. Amanhã (22) o Leão do Norte
entra em campo contra a Caldense, às 15h, no Zenor Pedrosa, pela
sexta rodada da competição nacional. Antes, às 10h, o Vilavelhense
enfrenta o Aster pela Copa Espírito Santo, no Gil Bernardes. (GE / ES)

O Real Noroeste venceu o Sport-ES por 3 a 0

O Nova Venécia venceu o Vilavelhense por 2 a 0 (Foto: Samuel Gomes)

Águia Branca, sábado, 21 de maio de 2022

O Estádio Estadual
Kleber Andrade, em
Cariacica, vai sediar o
Torneio Internacional do
Espírito Santo, nos dias 08,
10 e 12 de junho, com a
participação da Seleção
Brasileira de futebol Sub20, enfrentando as equipes
do Equador, Paraguai e
Uruguai. Serão três
rodadas,
com
dois
confrontos por dia. A
competição é organizada
pela
Confederação
Brasileira de Futebol
(CBF), em parceria com a
Federação de Futebol do
Estado do Espírito Santo
(FES).
O time sub-20 do
Brasil está se preparando
para o Torneio SulAmericano Conmebol da
categoria,
que
vai
acontecer no início de
2023 e será classificatório
para a Copa do Mundo FIFA
Sub-20. Por isso, a disputa
no Estado vai servir como
laboratório para o técnico
Ramon Menezes formar a
equipe.
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Tabela*
Dia 08 de junho (quarta-feira):
18h - Uruguai x Equador
20h30 - BRASIL x Paraguai
Dia 10 de junho (sexta-feira)
18h - Paraguai x Uruguai
20h30 - BRASIL x Equador
Dia 12 de junho (domingo)
18h - Equador x Paraguai
20h30 - BRASIL x Uruguai
* De acordo com a CBF, os horários dos jogos podem
sofrer alterações para adequar-se à grade de
programação de detentores de direitos da competição.

"O
período
no
Espírito Santo será muito
importante para seguirmos
com o processo de
construção
e
fortalecimento da nossa
equipe. Uma oportunidade
para conhecer mais nossos
adversários
sulamericanos e para dar
rodagem
ao
grupo
vestindo a camisa da
Seleção Brasileira. Já deixo
aqui o convite para que o
torcedor
capixaba
compareça nos jogos. A
torcida brasileira é sempre

um incentivo a mais para
nossos jogadores. Esse
contato também faz parte
do
processo
de
desenvolvimento dentro
da Seleção", disse Ramon
Menezes.
Já o secretário de
Estado de Esportes e Lazer,
Júnior Abreu, destacou a
importância do Klebão
receber
mais
uma
competição de grande
porte e envolvendo
seleções. “Sediamos, em
2019, a Copa do Mundo
Sub-17 e foi um grande

Fim de semana com muitos
gols pela Copa Sesport
Após a abertura no
dia 12 de maio, a Copa
Sesport prosseguiu no
último fim de semana com
vários jogos e muita bola
na rede. De norte a sul do
Estado,
as
equipes
entrara m em campo e
fizeram a festa das torcidas
no interior e também na
Região Metropolitana da
Grande Vitória, com as
disputas das partidas de ida
do mata-matada primeira
fase da competição.

Confira os resultados dos jogos de ida da Região I
Nova Venécia 2 x 1 Vila Pavão
Água Doce do Norte 0 x 1 Barra de São Francisco (WO)
Alto Rio Novo 1 x 3 Águia Branca
Ao
todo,
foram
mar cados 79 gol s, com
média de 3,29 por partida. A
competição prossegue neste
fim de semana, quando serão
disputadas as partidas de
volta e a definição da maioria
dos class ificados par a a
segunda fase.
Na noite de ontem,

Águia Branca e Alto Rio
Novo se enfrentaram no
jogo da volta no município
aguiabranquense
no
Estádio Adelino Rodrigues
Alves.
Não
tem os
o
resultado, pois esta edição
foi fechada antes do início
da partida.

Seleção de Águia Branca

sucesso. Agora, novamente
vamos receber um torneio
internacional. O Kleber
Andrade comprova, assim,
todo o seu potencial como
um dos melhores estádios
de médio porte do Brasil”,
frisou.
“Tenho certeza que a
torcida capixaba vai fazer
uma linda festa e apoiará
muito a nossa seleção.
Competições assim são
importantes porque vão
além do futebol. Estaremos
mostrando para fora do
País todo o potencial
turístico do nosso Estado e
nossas belezas naturais,
além de gerarmos receita
para o todo o setor hoteleiro,
de bares e restaurantes”,
complementou Júnior
Abreu.
Nessa quinta-feira
(19), o treinador Ramon
Menezes convocou os
nomes para a disputa do
torneio no Estado. A lista
conta com atletas de onze
clubes diferentes, sendo
que dois jogadores atuam
na Europa.

Goleiros:
Cayo Fellipe - Fluminense Football Club
Kauê - Sport Club Corinthians Paulista
Mycael - Club Athletico Paranaense
Laterais direitos:
Lucas Kawan - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Vinicius Tobias - Real Madrid Castilla Club de Fútbol
Laterais esquerdos:
Cuiabano - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Patryck - São Paulo Futebol Clube
Zagueiros:
Kaiky Fernandes - Santos Futebol Clube
Lucas Beraldo - São Paulo Futebol Clube
Robert - Sport Club Corinthians Paulista
Weverton - Cruzeiro Esporte Clube
Meio campistas:
Alexsander - Fluminense Football Club
Andrey Santos - Club de Regatas Vasco da Gama
Jader - Club Athletico Paranaense
Juninho - Club Athletico Paranaense
Marlon Gomes - Club de Regatas Vasco da Gama
Arthur - Fluminense Football Club
Atacantes:
Caio - São Paulo Futebol Clube
Kayky - Manchester City Football Club
Marcos Leonardo - Santos Futebol Clube
Matheus Martins - Fluminense Football Club
Matheus Nascimento - Botafogo de Futebol e Regatas
Vitor Roque - Club Athletico Paranaense
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