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By Isabel Mueller

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 poucomais 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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28. Receitas/(despesas) financeiras líquidas

29. Cobertura de seguros. A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. A seguir demonstramos os seguros contratados no exercício de 2021 e 2020 correspondente aos
ativos consolidados:

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
demonstrações contábeis, consequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes. Anto-
nio Celso Izar. Diretor-presidente. Marizeth Campos G. Moura. Diretora Executiva. Duílio José de Mou-
ra. Contador CRC GO 006381/O-0.

27. Outras receitas e despesas operacionais líquidas

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, mediante Pregoeira Oficial do

Município, em TORNA PÚBLICO , para conhecimento dos interessados,
a RETIFICAÇÃO e REABERTURA DE PRAZO do Edital do Pregão Pre-
sencial nº 004/2022, que tem por objeto a Aquisição de um Aparelho de
Raio X para realização de exames no Hospital Municipal, que teria sua
abertura em 26 de Abril de 2022, às 08h30min, nos seguintes termos: I
– DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Onde se lê: APARELHO RAIO X -
SH630 HF No: ANEXO I - Proposta de Preços e Termo de Referência
Leia-se: APARELHO RAIO X No: ANEXO I - Proposta de Preços e Termo
de Referência II – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO
EDITAL As demais disposições do Edital do Pregão Presencial nº 004/
2022 permanecem inalteradas. III – DA REABERTURA DE PRAZO Des-
ta maneira, fica determinada a abertura do presente certame para o dia
06 de Maio de 2022, às 14h:15min. O Edital retificado e seus anexos
poderão ser através do portal da transparência do Município de Sítio
Novo – MA, http://sitionovo.ma.gov.br/portal-transparencia e Mural de
Licitações – TCE – MA, ou ainda no e-mail cplsitionovoma@outlook.com
podendo ser consultado também presencialmente ou ainda adquirido
via impresso mediante o recolhimento de R$: 50,00 (cinquenta reais)
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), no endereço
supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira. Caso ocorra
ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação será
realizada no primeiro dia útil subsequente. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA
FRANCELINO - PREGOEIRA MUNICIPAL

Olimpíada Mirim de Matemática terá
alunos do 2º ao 5º do fundamental

Essa é a primeira competição a incluir estudantes tão novos
Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públi-
cas (OBMEP) lançou a Olim-
píada Mirim, que vai abranger
alunos do segundo ao quinto
anos do ensino fundamental.
Com isso, fica extinta a OB-
MEP Nível A, criada em 2018
pelo Instituto de Matemática
Pura e Aplicada (Impa), para
alunos do quarto e quinto anos
do ensino fundamental. A Olim-
píada Mirim será dividida em
dois níveis: Mirim 1 (2º e 3º
anos do ensino fundamental) e
Mirim 2 (4º e 5º anos do ensi-
no fundamental). Essa é a pri-
meira competição matemática
a incluir alunos tão novos.

Segundo afirmou ontem
(19) à Agência Brasil o coor-
denador-geral da OBMEP, Clau-
dio Landim, diretor adjunto do
Impa, a ideia de criar a OBMEP
Mirim “é atacar os anos inici-
ais que são hoje onde tem um
grande gargalo do ensino da
matemática no Brasil, porque
essas turmas recebem aulas de
pedagogos que não aprendem
muita matemática, muitos de-
les não gostam de matemática”.

As inscrições para participar
da Olimpíada Mirim são gratui-
tas e poderão ser feitas pelas
escolas públicas municipais,
estaduais e federais de todo o
Brasil e secretarias municipais
de Educação no site da  OB-
MEP, a partir de 2 de maio. O
prazo terminará no dia 16 de
junho. “Nós vamos distribuir as
provas da primeira fase virtu-
almente”, disse o diretor adjun-
to do Impa.

Caberá às escolas imprimir,
distribuir e aplicar as provas a
seus alunos. Landim lembrou
que as secretarias municipais
podem ajudar fazendo a im-
pressão das provas e distribu-
indo-as para as escolas. Todos
os alunos inscritos farão a pro-
va, na primeira fase, em uma
única data, que é o dia 30 de
agosto.

“Nessa fase, todos os alu-
nos inscritos participam. A di-
ferença com relação à prova
tradicional é que as escolas não
recebem a prova impressa e
vão ter que imprimi-la”, expli-
cou o coordenador-geral. As
escolas corrigirão as provas
usando as tabelas com respos-
tas corretas enviadas pelo
Impa. Cada escola classificará
nos dois níveis (Mirim 1 e Mi-
rim 2) 10% dos alunos para
participarem da segunda fase.

Descentralização
Nessa segunda etapa, o

Impa enviará às escolas a pro-
va já impressa, com questões
de múltipla escolha, como na
primeira fase, e também acom-
panhada do gabarito. A prova
será aplicada no mesmo dia em
todo o Brasil. A data escolhida
foi 11 de outubro. “O que a
gente espera é que as escolas
mandem à OBMEP os resulta-
dos com as notas dos alunos
que fizeram a segunda fase e a
gente vai sugerir premiações,
como medalhas de ouro para
quem tirar acima de uma de-
terminada nota”.

Claudio Landim destacou
que essa será somente uma in-
dicação, uma vez que caberá às
escolas e secretarias munici-
pais escolher a forma de pre-
miar seus alunos vencedores da
OBMEP Mirim. “A escola tem
a liberdade de premiar quem ela
bem entender”. O sistema de
premiação é totalmente descen-
tralizado, informou Landim.

Junto com a prova de mate-
mática, há uma série de ativi-
dades acadêmicas, em particu-
lar produção de material didáti-
co. “A partir de agora, a gente
vai estar produzindo material
para os anos iniciais de mate-
mática, sempre com a ideia de
que matemática pode ser di-

vertida e, nesses primeiros
anos, que ela pode ser lúdica.
O que a gente espera é, ao lon-
go dos anos, constituir um
material didático que possa ser
utilizado em sala de aula pelos
professores, com problemas,
desafios, mágicas”, expôs o
coordenador-geral da OBMEP.
A iniciativa constitui mais um
passo em direção à melhoria da
qualidade da educação básica
no país.

Na OBMEP Mirim, não há
intenção de imediato de fazer
nenhum programa de formação
de professores, como já existe
na OBMEP do ensino médio.
Mas dependendo do orçamen-

to, isso estará no radar do Impa
para os próximos anos, admi-
tiu Claudio Landim.

O regulamento da OBMEP
Mirim será disponibilizado em
breve. A 1ª Olimpíada Mirim é
uma realização do Impa, com
apoio da B3 Social, da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CA-
PES) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), além da
Sociedade Brasileira de Matemá-
tica (SBM). A competição é pro-
movida pelo Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações
(MCTI) e pelo Ministério da Edu-
cação (MEC).(Agência Brasil)

Disco de Vinil
Imagem de Internet (reprodução)

Raimundo Primeiro

Nesta quarta-feira, 20 de
abril, comemoram-se duas da-
tas importantes para a música
popular brasileira.

Na primeira, é lembrada em
homenagem ao músico Ataul-
fo Alves, morto em 19 de abril
de 1968, deixando um grande
legado. Compôs mais de du-
zentos sucessos.

A segunda homenagem é ao
Disco de Vinil, criado em 1940,
sendo sucesso até o advento do
CD e, atualmente, das platafor-
mas digitais.

Popularmente conhecido
por LP, Long Play, o Disco de
Vinil tem seu som reproduzido
por meio de um aparelho co-
nhecido por ‘toca disco’. Em
alguns lugares, entretanto, co-

nhecido por ‘vitrola’.
Vale frisar, obviamente, a

importância que exerceu, du-
rante décadas, o Vinil. Quão
bom lembrar dos tempos de
criança meu pai ouvindo vinis.

Os sons que tocavam lá em
nossa casa permanecem alvi-
nitentes em minha mente. Nes-
sa época, morávamos na rua
Sergipe. Tocava Silvinho, Val-
dick Soriano, Agnaldo Timóteo,
entre outros.

Depois, garoto, por diversas
vezes, ouvi meu tio Salvador, o
Nenga, ouvindo sons dos Fe-
vers, José Roberto Diana, José
Augusto, Amado Batista, o pa-
raense Alípio Martins e Roberto
Carlos, do qual era fã de cartei-
rinha, posso assim dizer, pois
anualmente comprava os discos
lançamentos pelo rei.

Na época, solteiro, o tio Sal-
vador morava com minha avó
materna, a mineira dona Ana,
na avenida Getúlio Vargas. Que
tempos! Que reminiscências!
Depois, ele casou-se com a Vi-
lani, quem teve dois filhos –
os primos Sirlene, que mora
em Santa Catarina, e Marcelo.
Deixou netos, os filhos de Mar-
celo, ainda residente em Im-
peratriz. Tio Salvador partiu.
Ele morreu em novembro, perto
do Especial de Final de Ano da
Rede Globo de Televisão, exi-
bido em dezembro, nas proxi-
midades do Natal.

Quando me encontro na
‘Confraria do Olimpão’, sem-
pre lembro dos memoráveis
tempos do Vinil, tendo em vis-
ta lá ouvir a Banda ‘Bagaceira’
tocar as músicas gravadas por
extraordinários nomes da MPB.

Apesar dos novos tempos,
chegada da Internet, o Vinil tem
espaço. Voltou a ser comerci-
alizado. As músicas neles grava-
das têm qualidade incontestável.

Amantes do Vinil e da boa
música permaneçamos firmes.

O que é bom jamais sai de
cena!
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Esporte

AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S/A
CNPJ (MF) Nº 07.636.897/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDI-
NÁRIA e EXTRAORDINÁRIA .  Convidamos os senhores acionis-
tas para se reunirem em Assembleias Gerais a se realizarem na
sede da companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Jardim
São Luís, CEP 65913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, no dia 28 de abril de 2022, às 9h00min, para delibe-
rar em Assembleia Geral Ordinária as matérias previstas nos
artigos 132 e 133 da Lei 6.404/76 e em Assembleia Geral Extra-
ordinária: 1) alteração e  consolidação do Estatuto Social da com-
panhia no termos do artigo 135 da lei 6.404/76; 2) avaliar e deli-
berar sobre o registro patrimonial resultante dos laudos de ava-
liação dos ativos, em conformidade com os CPC-01; CPC-27;
CPC-29; 3) outros assuntos de interesse social. Imperatriz (MA),
18 de abril de 2022 – Antônio Celso Izar – Diretor Presidente.

AGRICOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A.
CNPJ (MF) Nº 11.052.115/0001-46

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁ-
RIA e EXTRAORDINÁRIA .  Convidamos os senhores acionistas para
se reunirem em Assembleias Gerais a se realizarem na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, conjunto 2 - Jardim
São Luís, CEP 65913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do Mara-
nhão, no dia 28 de abril de 2022, às 14h00min, para deliberar em
Assembleia Geral Ordinária as matérias previstas nos artigos 132 e
133 da Lei 6.404/76 e em Assembleia Geral Extraordinária: 1) altera-
ção e consolidação do Estatuto Social da companhia no termos do
artigo 135 da lei 6.404/76; 2) outros assuntos de interesse social.
Imperatriz (MA), 18 de abril de 2022 – Antônio Celso Izar – Diretor.

Em partida válida pela 4ª rodada do Campe-
onato Brasileiro 2022, Flamengo x Palmeiras
duelam nesta quarta-feira, 20 de abril. O jogo,
que será realizado no Maracanã, está marcado
para iniciar às 19h30 (horário de Brasília).

Em um jogo que foi antecipado por conta de
pedidos das duas equipes que visam suas pre-
parações para a Libertadores, esse também é
um daqueles que podemos dizer que vale “seis”
pontos, uma vez que as duas agremiações são
fortes candidatas ao título nacional.

Assim, o Flamengo que não poderá contar
com o jovem Matheus França, que sofreu uma
fratura e ficará de fora dos gramados por três
meses, ainda não contará com o zagueiro Ro-
drigo Caio, Pablo, Fabricio Bruno, Matheuzi-
nho e Bruno Henrique.

Com apenas um ponto nas duas primeiras ro-
dadas da Série A, o Palmeiras tentará diante do
Flamengo conquistar sua primeira vitória nesta
edição do Brasileirão, onde que este ocupa ape-
nas a décima quinta colocação na tabela.

O dia a dia do Botafogo ganhou duas no-
vas figuras. Gustavo Sauer e Lucas Fernan-
des, dois dos 12 reforços que chegaram na
primeira janela da “Era John Textor”, fize-

O meio-campista Fernandinho está em negociações para retornar ao Brasil,
após longo período defendendo o Manchester City. E ao que parece, ele deve
acertar com o clube que o revelou para o futebol, o Athletico Paranaense, na
próxima janela de transferências.

O veterano jogador de 36 anos que defendeu a Seleção Brasileira em duas
Copas do Mundo está interessado na mudança para estender sua carreira e
também para trazer sua família de volta ao país natal.

“Eu quero jogar, vou voltar para o Brasil”, disse o jogador antes da partida da
Liga dos Campeões do City contra o Atlético de Madrid. “Decidi com minha
família, que é o mais importante para mim”, sacramentou.

Fernandinho chegou ao Manchester City em 2013, depois de deixar o Shakhtar
Donetsk em negociação que envolveu 34 milhões de libras (pouco mais de 204 mi-
lhões de reais) e se tornou o brasileiro mais vencedor da história do futebol inglês.

O jogador tornou-se profissional em 2003 no Athletico Paranaense, onde mar-
cou 14 gols em 83 partidas antes de partir para a Europa.

No ano passado, antes de assinar uma extensão de contrato de um ano com o
Manchester City, Fernandinho já havia aberto negociações com o Athletico para
um retorno, antes de decidir que seria melhor ficar na Inglaterra.

“Sempre vi a possibilidade de voltar”, disse ele em maio do ano passado em,

Reserva no Flamengo, o
atacante Pedro foi monito-
rado pelo Palmeiras no iní-
cio do ano, mas acabou per-
manecendo no Rubro-Ne-
gro. O jogador, de 24 anos,
que tem entrado no decor-
rer das partidas, já não mar-
ca há 11 jogos pelo clube e
foi criticado pelo ex-centro-
avante Luizão, que atuou
pela equipe em 2006.

- Pedro é meia-boca. Jogou
onde? Só no Fluminense e
quer ficar no banco do Fla-
mengo. Na minha opinião, é
um fraco. Eu sairia do Fla-
mengo. Ia querer jogar. Ele
tem que jogar. Faz quanto tem-
po que não joga bem? Faz um
ano - disse o ex-jogador de 46
anos em programa da Joven
Pan Esportes.

Contratado em 2020 pelo
Flamengo, Pedro teve boa pri-
meira temporada no clube,

Fernandinho foi revelado pelo
Athletico e se transferiu para
o futebol europeu em 2005

Fernandinho deve deixar o City para jogar no Athletico-PR
David S. Bustamante/Getty Images

março desse ano enquanto estava no Brasil, Fernandinho voltou a falar sobre seu interesse em voltar ao Athletico.
A negociação não deve ser tão difícil já que o Manchester City está disposto a ajudar o brasileiro após nove anos de serviço,

como fez quando David Silva retornou à Espanha.

Flamengo e Palmeiras travam mais um duelo pelo Brasileirão

Flamengo e Palmeiras realizam partida antecipada da 4ª rodada
Alexandre Vidal/CRF

Ficha Técnica

Flamengo x Palmeiras
Local: Maracanã
Horário: 19h30
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio - GO

(FIFA)
Árbitro Assistente 1: Fabricio Vilarinho da

Silva - GO (FIFA)
Árbitro Assistente 2: Bruno Raphael Pires

- GO (FIFA)
Prováveis escalações
FLAMENGO:  Santos; Willian Arão, Da-

vid Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes,
Andréas Pereira e Thiago Maia; Éverton Ri-
beiro, Arrascaeta e Gabriel

Técnico: Paulo Sousa
PALMEIRAS:  Weverton; Mayke, Gusta-

vo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Da-
nilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu e Rony

Técnico: Abel Ferreira

Ex-atacante do Flamengo detona
Pedro: �É um jogador meia-boca�

Pedro não marca pelo Flamengo há 11 jogos

Gilvan de Souza/CRF

com 54 jogos e mais de 20
gols anotados. Na tempora-
da passada, balançou as re-
des 18 vezes em 46 partidas.

Até aqui, o jogador, que já de-
fendeu Fluminense e Fioren-
tina, soma seis títulos com o
Rubro-Negro.

Gustavo Sauer em ação pelo Botafogo

Gustavo Sauer e Lucas Fernandes
fazem primeiro treino pelo Botafogo

Vítor Silva/Botafogo
ram o primeiro treinamento pelo Alvinegro na
tarde desta segunda-feira no Espaço Lonier,
futuro CT do clube.

A dupla, que vem do futebol português, já
está regularizada e pode entrar em campo con-
tra o Ceilândia, nesta quarta-feira, no jogo de
ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Es-
tádio Mané Garrincha. A decisão está nas mãos
do treinador Luís Castro.

Gustavo Sauer chegou ao Rio de Janeiro
no começo do fim de semana; Lucas desem-
barcou em solos tupiniquins neste domingo.

Os jogadores titulares na vitória por 3 a 1
sobre o Ceará fizeram um trabalho regenerati-
vo. Nesta terça-feira, o Alvinegro faz o primei-
ro - e único - treino “completo” visando o jogo
contra o Ceilândia. A delegação viaja para Bra-
sília depois da atividade em um voo fretado.

Pep Guardiola não é nome cotado
na Seleção Brasileira

Presidente da CBF nega contato com Guardiola
e confirma dois amistosos para a Seleção

O presidente da Confede-
ração Brasileira de Futebol
(CBF), Ednaldo Rodrigues
afirmou que não entrou em
contato com Pep Guardiola
para assumir o comando da
Seleção Brasileira após a saí-
da de Tite, que acontecerá ao
fim da Copa do Mundo.

- A gente reconhece no
Guardiola um vencedor, uma
pessoa que dispensa qualquer
tipo de apresentação. Mas
não houve da parte da CBF,
do presidente, e tampouco
autorizei alguém a falar da
minha parte, qualquer situação
de buscar Guardiola para ser
treinador da Seleção. Em tem-

JORGE BERNAL/AFP

po algum isso aconteceu.
Além de negar a chegada de

Guardiola, Rodrigues confirmou

dois amistosos da Seleção Bra-
sileira como parte da prepara-
ção para a Copa do Mundo con-
tra Japão e Coreia do Sul.

- Da última vez que con-
versei, ele (Juninho Paulista)
informou que tem dois jogos
certos, o do Japão e o da Co-
reia. O jogo da Argentina está
indefinido. A Argentina joga no
dia 1º (de junho). Mas ela po-
deria jogar no dia 4 contra o
Brasil, na Espanha. Na reu-
nião que tivemos na Europa,
o presidente da Federação
Espanhola colocou tudo à dis-
posição para ficarmos lá. Mas
a Pitch (empresa que negocia
os amistosos da Seleção) não
está conseguindo inverter o
nosso jogo e fazer a partida
contra a Argentina no dia 4.

Na Copa do Mundo, o
Brasil está no mesmo grupo
que Suíça, Sérvia e Cama-
rões. A equipe de Tite irá fa-
zer sua estreia no Mundial do
Qatar no dia 24 de novembro
e luta para conquistar o so-
nhado hexacampeonato após
o penta de 2002.
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