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Regional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022-SINFRA

OBJETO : Contratação de especializada para realização dos serviços
de Revitalização da Orla do Rio Tocantins: 2 Etapa/Serviços remanescen-
tes para conclusão da revitalização da Orla do Rio Tocantins do município
de Porto Franco, nos termos do Contrato de Repasse nº 870557/2018/
MTUR/CAIXA, conforme Planilha Orçamentária dos serviços remanes-
centes Nº. Operação 1055046-94/MTUR/-Caixa Econômica Federal. DATA
DE ABERTURA : 27 de abril de 2022, às 09h00min (nove horas). TIPO DE
LICITAÇÃO : Menor Preço Global. ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem,
nº 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL : O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, em dias
úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça Demétrio
Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no sítio: http:/
/www.transparencia.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consulta-
dos ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 30 de
março de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2021-SMA

OBJETO : Registro de Preços para Aquisição de Móveis e Eletrodomés-
ticos para atender as demandas da rede municipal de ensino do município e
das Secretarias Municipais de Educação e de Administração de Porto Fran-
co. DATA DE  ABERTURA : 28 de abril de 2022, às 09h00min (nove horas).
TIPO DE LICITAÇÃO : Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio
Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL : O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira,
em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas),
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça Demétrio
Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no sítio: http://
www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde poderão ser consulta-
dos ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço su-
pra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 29 de
março de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2022-SINFRA

OBJETO : Contratação de empresa especializada para execução dos
serviços de revitalização e ampliação da 1ª Etapa/Serviços remanescentes
para conclusão da revitalização da Orla do Rio Tocantins no Município de
Porto Franco, nos termos do Contrato de Repasse originário nº 0/2017/
MTUR/CAIXA – Processo nº 2654.1039786-72/2017, e Planilha Orçamentá-
ria dos serviços remanescentes nº. Operação 1039786-72/MTUR-Caixa
Econômica Federal. DATA DE ABERTURA : 25 de abril de 2022, às 09h00min
(nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO : Menor Preço Global. ENDEREÇO: Pra-
ça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO
EDITAL : O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2ª
a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze
horas), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça
Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no
sítio: http://www.transparencia.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no en-
dereço supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA,
30 de março de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Presidente da CPL.

Restrições ditadas por convênios
afetam autonomia médica, diz pesquisa

Levantamento foi feito com 3.043 profissionais de todo o país
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Oito em cada dez médicos
que atendem a clientes de pla-
nos de saúde afirmam
já ter enfrentado restrições
das operadoras ao prescreve-
rem a seus pacientes a reali-
zação de exames laboratori-
ais ou de imagem. A informa-
ção consta de pesquisa que as
associações Médica Brasilei-
ra (AMB) e Paulista de Me-
dicina (APM) realizaram com
3.043 profissionais de todo o
país, entre 25 de fevereiro e 9
de março deste ano.

O levantamento divulgado
ontem (31) aponta que 53%
dos entrevistados relataram
interferências das empresas
de convênios médicos nos tra-
tamentos propostos aos paci-
entes. Pouco mais da metade
(51%) dos respondentes dis-
seram já ter tido dificuldades
na hora de internar seus cli-
entes e 53% afirmam
já ter sofrido pressão para
antecipar a alta médica de
pacientes internados. Além
disso, 88% dos médicos ale-
gam já ter presenciado paci-
entes abandonando os trata-
mentos devido ao aumento dos
custos para manter um con-
vênio médico.

“Verificamos quantas dis-
torções a saúde suplementar
vem experimentando no Bra-
sil. Distorções de toda ordem,
e que prejudicam não só os
usuários, mas milhões de bra-
sileiros que, dependentes do

SUS [Sistema Único de Saú-
de], veem o sistema público
ser sobrecarregados por usu-
ários da saúde suplementar”,
disse o presidente da APM,
José Luiz Gomes do Amaral.
“Há imensas alternativas no
sentido de limitar a autonomia
dos médicos”, acrescentou
Amaral

“Claro que as operadoras
de saúde suplementar preci-
sam ser financeiramente sau-
dáveis, sustentáveis, para
prestarem a assistência, mas
nos parece que a Agência
Nacional de Saúde Suplemen-
tar [ANS] não tem tido a pre-
ocupação de auditar e verifi-
car a rentabilidade destas
empresas”, disse o presiden-
te da AMB, César Eduardo
Fernandes, citando reporta-
gens sobre a lucratividade dos
planos de saúde. “A saúde não
se presta a gerar lucros abu-
sivos. Precisamos ter mais
transparência para o setor”.

Os representantes das en-
tidades médicas responsáveis
pela pesquisa destacaram que
mais da metade (55%) dos
3.043 médicos entrevistados
atendem a clientes de planos
de saúde há mais de 20 anos,
enquanto 51% dos responden-
tes têm convênio com cinco
ou mais planos.

Consultada pela Agência
Brasil, a Associação Brasilei-
ra de Planos de Saúde (Abra-
mge), entidade que represen-

ta as operadoras privadas,
comentou que os planos de
saúde e prestadores de
serviço (incluindo médicos,
hospitais, clínicas, laboratóri-
os entre outros) são interde-
pendentes e que “a parceria
entre eles é essencial para a
existência e funcionamento da
saúde suplementar”.

“A Abramge defende a
autonomia dos médicos no di-
agnóstico e no tratamento de
enfermidades, o que é um prin-
cípio basilar da medicina.
A autonomia, no entanto, não
afasta a importância do desen-
volvimento e aprimoramento
das práticas médicas e dos
protocolos clínicos, que ser-
vem como referência tanto
para os profissionais de saú-
de quanto para os pacientes.
Quando construídos com cri-
térios técnicos e embasamen-
to científico, os protocolos as-
seguram a qualidade e a uni-
formidade do cuidado assis-
tencial, melhorando desfechos
clínicos e ampliando a eficiên-
cia do sistema como um todo”,
informou a associação. Em
nota, a entidade garante estar

“sempre aberta a dialogar
com todos os elos que com-
põem o sistema de saúde su-
plementar.

Legislação - A pesquisa
também aborda a percepção
dos médicos sobre as princi-
pais propostas de mudanças
legislativas que tramitam no
Congresso Nacional que, se
aprovadas, incidirão na rela-
ção entre operadoras, clientes
e médicos.

Quase oito em cada dez
(77%) profissionais entrevista-
dos consideram negativo o Pro-
jeto de Lei 7.419/2006, que pro-
põe uma série de mudanças na
Lei 9.656, de 1998, a chamada
Lei dos Planos de Saúde.

“Mal a Lei 9.656 foi promul-
gada, houve uma sucessão de
tentativas de contorná-la. Ten-
tativas que continuam se suce-
dendo”, ressaltou o presidente
da APM, defendendo a
importância de ajustes legais
que atualizem a legislação, mas
sem prejudicar os usuários.
“Há, hoje, na Câmara dos De-
putados, mais de 300 propostas
de modificações da lei. Quan-
do as analisamos, quase todas

beneficiam as operadoras”.
Entre as propostas critica-

das pelas entidades médicas,
está a possibilidade dos planos
de saúde serem segmentados
conforme o tipo de procedimen-
tos contratados – possibilidade
que 80% dos médicos que res-
ponderam à pesquisa acredi-
tam que terá consequências
negativas para os clientes.

Outra iniciativa vista como
prejudicial é a possibilidade de
reduzir os procedimentos de
cobertura obrigatória estabe-
lecidos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS),
medida que, segundo a pesqui-
sa, é rejeitada por 83% dos

médicos. Também pode
haver prejuízo aos pacientes,
caso a legislação estabeleça
um limite de cobertura dos
planos - o que, de acordo com
as entidades, possibilitaria às
operadoras se negarem a aten-
der procedimentos prescritos
que não constem da lista-base,
ainda que respaldados em evi-
dências científicas.

A reportagem entrou em
contato com a ANS, mas, até
o momento da publicação, não
tinha recebido qualquer co-
mentário ou informação a res-
peito dos aspectos abordados
na pesquisa. (Alex Rodri-
gues - Agência Brasil)

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) obteve decisão limi-
nar da Justiça Federal que de-
termina ao Estado do Mara-
nhão que realize, no prazo de
180 dias, os serviços necessá-
rios para impedir a continuida-
de da poluição e direcionar os
esgotos não tratados, resultan-
tes das atividades da feira e do
Mercado do Peixe, para o sis-
tema da Companhia de Sane-
amento Ambiental do Mara-
nhão (Caema), que já existe na

MPF consegue decisão que obriga Estado a tomar providências
quanto à poluição na área do Mercado do Peixe, em São Luís

Imagem de satélite da região da feira e do
Mercado do Peixe, no Portinho, em São Luís
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região, situada no Portinho, no
Centro de São Luís (MA).

As obras devem evitar que
as galerias de águas pluviais
conduzam resíduos da feira
para o rio Bacanga e o canal
do Portinho. Além disso, foi
determinada a instalação de
barreira física para impedir o
lançamento irregular de resí-
duos sólidos, inclusive plásti-
cos, isopor, dentre outros da
atividade comercial, na área do
mangue e no rio. Em caso de

descumprimento da decisão,
foi fixada a multa diária no
valor de R$ 10 mil reais.

O espaço da feira do Porti-
nho funciona como uma espé-
cie de anexo ao Mercado do
Peixe e foi cedido pela União
ao Estado do Maranhão, em
2001. Atualmente, o local é
administrado pela Secretaria
de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Pesca (Sagrima), que
é responsável pela organização
das atividades realizadas na
região e pela implantação de
um mercado com boxes e es-
paço para comércio em geral.

De acordo com a ação, pro-
posta pelo MPF em janeiro,
laudos realizados pela Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente de São Luís (Semmam)
indicaram a ocorrência de po-
luição, em virtude do lança-
mento de efluentes não trata-
dos, após verificação de que
o Mercado do Peixe não pos-
sui tratamento de esgoto rea-
lizado pela Caema.

Além disso, foi constatado
o descarte irregular de resídu-
os orgânicos e inorgânicos no
entorno do Mercado do Pei-
xe, realizado por alguns co-
merciantes da feira livre, além
de ocupações precárias para
comercialização de pescados,
o que foi confirmado por lau-
do da Vigilância Sanitária.

Ao final da ação, ainda será
julgado o pedido do MPF para
que o Estado do Maranhão
apresente Projeto de Recupe-
ração de Área Degradada
(PRAD) ao Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), para aprovação e im-
plementação no prazo de dois
anos. O pedido é para que seja
determinada a recuperação do
manguezal e da qualidade das
águas do canal do Portinho.

Número para consulta do
processo na Justiça Federal:
1001246-35.2022.4.01.3700
 (Assessoria de Comunica-
ção MPF-MA)

A parcela de famílias com dívidas, em atraso ou não, no país
atingiu 77,5% em março deste ano. Essa é a maior proporção
de endividados desde o início da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic), em 2010, segundo a Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC).

Em fevereiro, o percentual era de 76,6%. Já em março do
ano passado, a taxa era de 67,3%, de acordo com a Peic.

O percentual de inadimplentes, ou seja, famílias com contas
ou dívidas em atraso, chegou a 27,8%, o segundo maior per-
centual da pesquisa, ficando abaixo apenas daquele registrado
no primeiro mês da Peic, em janeiro de 2010 (29,1%). Em fe-
vereiro, taxa ficou em 27% e em março de 2021, 24,4%.

Já as famílias que não terão condição de pagar suas dívidas
e contas em atraso somam 10,8%, acima dos percentuais de
fevereiro deste ano e de março do ano passado (ambos 10,5%).

Endividamento de famílias atinge
nível recorde em março, diz CNC

Parcela de famílias com dívidas, em atraso ou não, atingiu 77,5%

O cartão de crédito responde por 87% dos motivos de endi-
vidamento no país, seguido pelos carnês (18,7%), financiamento
de carro (11,2%), crédito pessoal (9,4%) e financiamento de
casa (8,6%). (Agência Brasil)

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Residência Médica no Hospital dos
Servidores do Estado Rio de Janeiro

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona - Espanha

Cardiologia � Clínica Médica

CRM -MA Nº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Sexta, 01 de abril de 2022

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

By Isabel Mueller

VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTEL REDENÇÃO, COM 960 m2  QUADRA-
DOS, LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-
TELO COM ALAGOAS, SETOR RODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

Dia de ter uma
mente clara, pois
a Lua Nova está
no seu signo.

Quanto mais entrosamento com as
pessoas e quanto mais fizer as coi-
sas com responsabilidade, melhor
será o seu dia. Tenha equilíbrio nas
negociações e faça as escolhas mais
acertadas possíveis. Reflita antes de
tomar qualquer decisão. Tome cui-
dado com a falta de conexão com as
pessoas. Toda ação inconsequente
pode gerar resultados negativos.
Cuide da saúde.

Dia em que você
vai trabalhar mui-
to, porém poderá
conseguir benefí-

cios e ajuda. Não fique pensando de-
mais, pois é um dia em que é preciso
planejar e realizar, inclusive poderá
conquistar ótimos ganhos no seu tra-
balho. É um ótimo dia para fazer girar
o seu dinheiro e também cuidar da
sua saúde, mas do seu bem-estar
principalmente. Está na hora de inse-
rir hábitos saudáveis na sua vida

Hoje é um dia de
muitas trocas �
e essas trocas
estão ativadas. É

preciso entender a importância de dar
e receber na mesma proporção para
que o seu dia seja equilibrado. Saiba
receber a ajuda das pessoas, peça
ajuda e não carregue o mundo nas
costas, pois poderá acabar o dia so-
brecarregado.

O dia favorece o
seu descanso, a
conexão com a
família, o cuidado

com a casa e a renovação do ambien-
te doméstico, além de ser possível
fazer algumas mudanças íntimas e
pessoais. Você pode estar muito cri-
ativo, mas passivo e apático. Cuide
da sua saúde, trate-se bem e não ex-
ceda os seus limites. Tenha atenção
com o excesso de trabalho e não
entregue mais do que pode, pois isso
poderá deixar o seu dia extremamen-
te carregado.

O dia indica capa-
cidade de liderar
as pessoas e de
conseguir ter uma

visão ampla sobre tudo. Tome cuida-
do para não manipular situações ao
seu bel prazer, fazendo as coisas
acontecerem do jeito que você quer.
Saiba comungar com a democracia e
saiba trocar para ter um dia mais
positivo, no qual a sua popularidade
cresça, bem como a sua capacidade
de liderança, o que vai contar muitos
pontos no seu ambiente de trabalho.

Dia em que você
pode e deve se
aperfeiçoar em
algum ponto da

sua vida. Tem alguma situação que
merece um pouco mais de atenção �
e pode ser a saúde, o trabalho, o re-
lacionamento amoroso ou familiar. A
Lua Nova traz cura e te ajuda a arru-
mar soluções para o seu problema,
mas você precisa estar focado, pois
os detalhes farão toda a diferença
neste momento.

Hoje as relações
ganham desta-
que, e pode ser

que você faça boas trocas e parceri-
as, mas é importante não cometer de-
sequilíbrios e não ser impulsivo. Seja
mais independente e tome cuidado
com a dependência, desvencilhan-
do-se da necessidade de ter que
fazer tudo com as pessoas. Dia em
que pode se debruçar sobre os seus
planos e fazer tudo com planeja-
mento para que as suas ideias deem
certo. Se fizer algo de maneira im-
pulsiva, poderá fracassar.

Liberte-se de pen-
samentos negati-
vos e situações
opressoras. Dia

mais tenso, no qual se vê atacado ou
em uma situação frágil. Abrace as
suas fragilidades e perceba que não
pode ser forte o tempo todo. Resguar-
de-se, coloque limites e reaja de for-
ma positiva contra abusos e pessoas
tóxicas. Você deve usar a sua intui-
ção para perceber o que está ruim e
desapegar ou fazer um corte em situ-
ações que não estão positivas.

Tome cuidado
com dúvidas. É
preciso tomar
uma decisão, e

essa Lua Nova te favorece. É muito
importante ter uma visão estratégi-
ca da sua vida como um todo, mas
com certeza essa Lua Nova te dará a
possibilidade de crescer e de progre-
dir a partir da sua própria inteligên-
cia. Aja com inteligência, mas não
seja impulsivo, pois é preciso colo-
car a cabeça no lugar para tomar as
decisões.

Dia em que acon-
tecerão muitas
mudanças, então é
preciso ter capaci-

dade de adaptação, de lidar com atra-
sos, imprevistos e situações compli-
cadas. É necessário ter muita paci-
ência e fé para conseguir realizar o
que precisa, mas se tiver jogo de cin-
tura e flexibilidade poderá receber
muita ajuda e resolver tudo em tem-
po hábil.

Hoje, essa Lua
Nova favorece a
sua comunica-
ção. Marte, que

está no seu signo, traz capacidade
de agir, porém tome cuidado para
não agir de uma forma muito emo-
cional. Além disso, tenha atenção
com carências e com a necessida-
de de querer controlar e de se ape-
gar. Quanto mais leve estiver em
relação às suas emoções, mais
você crescerá e expandirá, sendo
assertivo nas suas escolhas.

Dia caótico. É pre-
ciso ter muita fé e
paciência. A sua

saúde está precisando de atenção
também. É importante organizar a sua
vida financeira.
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Esporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 091/2021-SMA

OBJETO : Aquisição de viaturas para o fortalecimento da Guarda Mu-
nicipal do município de Porto Franco, conforme especificações constan-
tes no Termo de Convênio nº. 919024/2021, celebrado com União, por
intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. DATA DE  ABER-
TURA: 26 de abril de 2022, às 09h00min (nove horas). TIPO DE LICITA-
ÇÃO: Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, nº 10,
Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL : O Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis,
no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça Demétrio Milhomem,
nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no sítio: http://
www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde poderão ser consul-
tados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 29 de
março de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI) A
Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação
na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJE-
TO: Aquisição de materiais esportivos. CÓDIGO UASG: 980809. BASE
LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Federal
nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertu-
ra: 18 de Abril de 2022 às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), horário de
Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://
joaolisboa.ma.gov.br, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda
ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e,
por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o
recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações,
com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito
na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00
horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

O sorteio da fase de gru-
pos da Copa do Mundo FIFA
2022 será realizado nesta sex-
ta-feira (1°), às 13h (horário
de Brasília), no Centro de Ex-
posições e Convenções de
Doha. O evento será transmi-
tido pela TV Globo e SporTV.

As seleções classificadas
para o Mundial serão dividi-
das em quatro potes, de acor-
do com o Ranking da FIFA.

A Seleção Brasileira é a
única equipe dentre as ca-
beças de chave que pode
enfrentar na fase de gru-
pos da Copa do Mundo do
Qatar os mesmos rivais que
encarou no Mundial  da
Rússia, em 2018. O sorteio
das chaves acontece nesta
sexta-feira, às 13 (horário
de Brasília).

Na Rússia, o Brasil (pote
1) encarou a Suíça (pote 2),
Sérvia (pote 3) e Costa Rica,
que irá disputar uma vaga na
Copa do Mundo diante da
Nova Zelândia, na repesca-
gem internacional. Caso a
equipe da Concacaf garanta
sua ida ao Qatar, ela seria
alocada no pote 4.

Em 2018, Espanha e Por-
tugal dividiram espaço no

Copa do Mundo 2022 será disputada
entre 18 de novembro e 21 de dezembro

FIFA sorteia hoje os grupos da Copa do Mundo do Catar
Franck Fife/AFP

Catar, Bélgica, Brasil, França,
Argentina, Inglaterra, Espa-
nha e Portugal são os cabe-
ças de chave. Ao todo, 27 se-
leções estão confirmadas na
Copa do Mundo 2022 - nesta
quarta-feira (30) acontecerá a
definição dos últimos classifi-
cados diretos da CONCA-
CAF. Os três países restan-
tes serão conhecidos na Data
FIFA de junho.

PAÍSES CLASSIFICADOS
PARA A COPA DO

MUNDO 2022

Catar
Brasil
Alemanha
Dinamarca
Bélgica
França
Croácia
Espanha
Sérvia
Suíça
Inglaterra
Holanda
Argentina
Irã
Coreia do Sul
Arábia Saudita
Japão
Equador
Uruguai
Canadá
Gana
Senegal
Portugal
Polônia
Tunísia
Marrocos
Camarões

Brasil chega como uma das grandes
favoritas na Copa do Mundo do Qatar

Seleção Brasileira é a única que pode ser
sorteada com os mesmos rivais da Copa da Rússia
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Grupo B, mas ambas as
equipes são cabeças de cha-
ve em 2022. No Grupo C, a
França (pote 1), tem chan-
ces de enfrentar novamen-
te a Dinamarca (pote 2) e
Peru ou Austrália, que po-
dem se enfrentar na repes-
cagem internacional, e que
iriam diretamente para o
pote 4. No entanto, um dos
adversários da Rússia fica-
ria pelo caminho.

Nas outras cinco chaves
da Copa do Mundo de 2018
há ao menos uma seleção
que não conseguiu classifi-
cação para o Mundial do
Qatar. No entanto, a proba-
bilidade do Brasil enfrentar
os mesmos adversários pela
segunda vez de forma con-
secutiva é muito baixa.

Confira os potes do
sorteio dos grupos da

Copa do Mundo:
- Pote 1:
Qatar
Brasil
Bélgica
França
Argentina
Inglaterra
Espanha
Portugal
- Pote 2:
Alemanha
Holanda
Dinamarca
Suíça
Uruguai
Croácia
México
EUA
- Pote 3:
Senegal
Irã
Japão
Sérvia
Polônia
Coreia do Sul
Marrocos
Tunísia
- Pote 4:
Canadá
Equador
Arábia Saudita
Gana
Camarões
País de Gales x Escócia

ou Ucrânia*
Costa Rica x Nova Ze-

lândia*
Peru x Austrália ou Emi-

rados Árabes*
*Os últimos três classifi-

cados serão conhecidos ape-
nas na Data Fifa de junho.

No Congresso da Fifa, Lise Klaveness, pre-
sidente da Associação de Futebol da Noruega,
fez diversos questionamentos quanto a escolha
do Qatar como sede da Copa do Mundo. Em
seu discurso, ela abordou a morte de trabalha-
dores nas obras do Mundial e comentou sobre a
questão dos direitos das mulheres e da comuni-
dade LGBTQIA+ no país.

- Em 2010, o Mundial foi premiado (ao Qa-
tar) pela Fifa de forma inaceitável. Direitos hu-
manos, igualdade, democracia, os principais in-
teresses do futebol não estavam no time titular
após muitos anos. Esses direitos básicos foram
deixados na reserva. A Fifa abordou essas ques-
tões posteriormente, mas ainda há um longo ca-
minho a ser percorrido.

A dirigente foi rebatida por Infantino, presi-

Congresso da Fifa tem polêmica entre
dirigente da Noruega e Infantino

Infantino foi questionado durante
Congresso da Fifa
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dente da Fifa, José Mejia, re-
presentante da Federação Hon-
durenha de Futebol, e por Has-
san Al Thawadi, representan-
te do Mundial do Qatar. O co-
mandante do máximo organis-
mo de futebol disse que mu-
danças tem sido observadas no
país árabe.

- O tema dos direitos huma-
nos foi suscitado imediatamen-
te após a concessão da Copa
ao Qatar. Em uma das minhas
primeiras viagens que fiz para
Doha, após ser eleito presiden-
te, foi para falar com o primei-
ro-ministro, oficiais do gover-
no, e abordar a temática dos
direitos dos trabalhadores.
Acredito, pessoalmente, que a
única forma para alcançarmos
mudanças duradouras é através
do diálogo. Devemos condenar
a violência e buscar parcerias.
Existe mais trabalho a ser fei-
to, mas muito foi alcançado e
devemos reconhecer

Em 2021, o “Guardian”
publicou uma reportagem
afirmando que mais de 6500
trabalhadores imigrantes te-
r iam morrido durante as
obras dos estádios para a
Copa do Mundo. No entan-
to, o Qatar nega essa infor-
mação e confirma apenas três
óbitos nesse processo.

No evento de lançamento da bola da Copa do
Mundo 2022, realizado na última quarta-feira (30),
em São Paulo, Dunga, ex-treinador da Seleção
Brasileira, analisou a figura de Neymar no time de
Tite e não vê a equipe dependente do camisa 10.

- É mais uma questão de que a imprensa fala
de dependência. Fomos dependentes do Pelé,
ele machucou e entrou o Amarildo. Fomos de-
pendentes do Ronaldo, Rivaldo entrou e ganhou.
Não podemos criar uma polêmica de dependên-
cia do Neymar. Vamos ser dependentes dele e

Flamengo e Manchester United têm um acor-
do encaminhado por Andreas Pereira desde o
início deste ano: por 10,5 milhões de euros, o
meia deve assinar contrato em definitivo com o
Rubro-Negro até 2026. Contudo, a negociação
não foi concretizada e, de acordo com o site
inglês da “ESPN”, clubes europeus já mostram
interesse no atleta e podem “melar o negócio”.

Para prorrogar sua permanência no Ninho do
Urubu, Andreas Pereira aceitou uma redução
salarial, o que chamou a atenção de clubes da
Europa, como o PSV, segundo a reportagem.
Andreas, que está emprestado pelos Red Devils
ao Flamengo até junho, foi formado nas divi-
sões de base do clube holandês, onde jogou até
o Sub-17, quando transferiu para a categoria do
Manchester United.

Andreas Pereira chegou ao clube em agosto
e logo tornou-se titular na equipe de Renato
Gaúcho graças ao bom desempenho. Contudo,
o erro na final da Libertadores e as atuações
abaixo do nível esperado desde então, fazem do
atleta um dos mais questionados pela torcida no
momento. Inclusive, o meia perdeu a vaga de
titular no time de Paulo Sousa neste momento
da temporada.

Por fim, a reportagem afirma que o Flamen-
go mantém-se como provável destino de An-
dreas Pereira no momento, mas clubes da Es-
panha e da Inglaterra também estão sondando a
situação enquanto o acordo não é concretizado.
O Flamengo, diante de tantos questionamentos,
mantém um discurso que não esclarece se irá
adiante com a negociação pelo meia ou não.

Tanto o presidente Rodolfo Landim quanto o
vice-presidente de futebol Marcos Braz foram
questionados sobre o assunto recentemente, mas

Ex-clube de Andreas Pereira tem interesse
em repatriar o meia do Flamengo

Andreas Pereira em atividade
no Ninho do Urubu, CT do Flamengo
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não deram respostas claras se o clube irá exer-
cer a opção de compra do meia de 26 anos.

- Essa situação do Andreas será passada na
hora certa o que a gente tem que falar. O que
vocês acompanharam e viram antes, vocês já
sabem. No dia certo será passado tudo certi-
nho. Sempre foi passado assim, todas as expli-
cações de todas as ações são posteriormente
postas no que o clube declara no balanço. Caso
se confirme, na hora certa a gente vai conver-
sar desse assunto também - falou Braz.

- Ele é jogador do Flamengo e tem contrato
até o meio do ano. E gostamos muito do joga-
dor. A gente teve várias conversas com o Man-
chester United. Posso dizer que o Flamengo
gosta muito do jogador. Eventualmente vamos
poder contar com ele, é que a gente deseja -
disse o presidente do Flamengo.

Dunga não vê Seleção Brasileira dependente
de Neymar: �A imprensa que fala�

Dunga e Paulo Sérgio no evento de
lançamento da bola da Copa do Mundo

dos outros atacantes.
Além de falar sobre Neymar, o tetracampeão

Mundial com o Brasil também se posicionou con-
trariamente a um técnico estrangeiro assumir a
vaga de Tite, que já deixou pública sua intenção
de deixar Seleção após a Copa. Para o técnico
do Mundial de 2010, um treinador estrangeiro
sofreria para se adaptar à cultura do país.

Perguntado sobre Abel Ferreira, técnico do
Palmeiras especulado na Seleção e que está no
Brasil há um ano e cinco meses, Dunga o elo-
giou, mas afirmou que o português seria muito
questionado desde o início se aceitasse treinar a
equipe pentacampeã.

- Todo mundo quer treinador estrangeiro na
Seleção Brasileira. Quando assumir, 50 a 60%
que queriam ele na Seleção Brasileira vão come-
çar a questionar. Já questionam com ele ganhan-
do tudo no Palmeiras. O cara tá ganhando tudo
e ainda vão questionar? Imagine ele na Seleção
Brasileira.

Dunga foi o capitão do tetracampeonato
Mundial do Brasil em 1994, além de ter treinado
a Seleção em duas oportunidades: de 2006 a
2010 e de 2014 até 2016, quando deixou o car-
go que foi ocupado por Tite. No comando da
Seleção Canarinho, o ex-volante conquistou uma
Copa América e uma Copa das Confederações.
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