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By Isabel Mueller

Você pode ter
criatividade e
coragem para
fazer o que pre-

cisa, mas não consegue fazer sem
ajuda. Se estiver com dúvidas, pare,
reflita e confie nas pessoas que es-
tão à sua volta, pois assim as suas
decisões serão muito acertadas e
você terá a consciência de não julgar
as pessoas, conquistano progresso
em conjunto. Algo do passado pare-
ce que te puxa, algo que já deveria
ter sido resolvido. Você precisa tirar
essa situação da frente.

Se você não tiver
consciência de
começo, meio e
fim, você não ter-

mina nada que começar a fazer hoje.
Tome cuidado com impulsividades,
porque as suas emoções estão exal-
tadas. Tome cuidado com o excesso
de ego e de vaidade, querendo tudo
pra si, fazendo tudo do seu jeito, sem
ter nenhuma atitude generosa, senão
você pode acabar tendo um diamuito
egoísta. Faça uma coisa de cada vez,
para não correr o risco de cair em um
misto de estafa e desvitalização.

Tente fazer o seu
dia ser diferente
hoje. Quantomais
você se reinven-

tar e mais original for, melhor. É um
ótimo dia para tentar rever hábitos
nocivos e pensar de um jeito diferen-
te, fazendo ummergulho para dentro
de si e analisando como você está
pensando sobre as coisas, para ten-
tar ampliar e trazer mais consciên-
cia, inteligência e estratégia para o
que você precisa fazer. Sem planeja-
mento, você não progridirámuito hoje.
Planeje-se!

Dia de muita rea-
lização e de mui-
tas cobranças.
Tome cuidado

com o medo da crítica. Não engula a
crítica como se aquilo fosse uma ver-
dade, senão isso vai acabar com o
seu dia. Não permita que isso acon-
teça. Aceite o que for construtivo e
aceitável. O que não for, descarte e
não carregue consigo. Tome cuidado
com o excesso de preocupação. Você
pode estar commuitos pensamentos
negativos, então tente silenciar isso.

É um dia em que
você precisa tirar
da frente ummon-
te de tarefas para

que consiga avançar. Se você já está
com a sua agenda bem organizada,
semmuitas tarefas, pode ser um dia
bem positivo para começar ou reto-
mar alguma coisa que você queria
muito fazer e não estava tendo tem-
po. Passeios, caminhadas e exercí-
cios estão muito potencializados.
Pode ser um momento muito bom
para se mexer e trabalhar mais o seu
físico e a sua saúde.

Dia que traz a ne-
cessidade de se
adaptar a situa-
ções desafiado-

ras e se adequar aomomento que está
vivendo. Parece que a vida te con-
fronta hoje. Tome cuidado, porque
você pode ter um gasto que não esta-
va programado. Fora isso, você pode
se fechar demais e não deixar as pes-
soas se aproximarem. Tome cuidado
com o orgulho. Quanto mais confian-
ça nas pessoas e coragem para mos-
trar a sua vulnerabilidade, mais fácil
você sairá das situações difíceis nas
quais está.

Os relacionamen-
tos estão potenci-
alizados no seu
dia, e isso é muito

positivos, mas é importante confiar
e estabelecer trocas. Não adianta ten-
tar carregar o mundo nas costas,
esperando demais do outro. É impor-
tante manter o equilíbrio. Pode haver
algumas demoras no trabalho, em
relação a respostas que você está
esperando ou em questões em rela-
ção às quais você depende dos ou-
tros para poder avançar. Tenha paci-
ência! Tome cuidado com brigas.
Você precisa manter a calma hoje.

Hoje é umbomdia
para você traba-
lhar o seu pé no
chão, a sua humil-

dade e a sua organização. Você terá
que lidar com as coisas cotidianas,
mas que são extremamente importan-
tes. Se você se entediar, você se des-
viará do caminho, perderá tempo e
poderá gastar dinheiro. Cuide da sua
saúde e não tenha atitudes impulsi-
vas para tornar o seu dia mais legal.
Tome cuidado com expectativas de-
mais. Deixe este dia passar com tran-
quilidade.

Dia em que é pre-
ciso ter mais
consciência dos
seus desejos,

desvencilhando-se do excesso. Acal-
me-se, trabalhe a sua gratidão, o seu
autorrespeito e coloque limites em si
e nos outros. Não é preciso viver to-
dos os dias intensamente. Às vezes,
o sentido da vida é a simplicidade.
Você pode precisar ajudar pessoas.
Quanto mais você conseguir aceitar
as necessidades alheias, mais você
ganhará e enriquecerá, pois o seu
coração estará se abrindo para coi-
sas positivas e úteis.

Dia de trabalhar o
seu descanso, de
aquietar um pou-
co o seu coração

e de ajudar mais os seus familiares
e as pessoas do seu convívio íntimo
e pessoal. A sua casa pode precisar
de atenção, de reparo ou de uma
obra. Você precisará ter mais paci-
ência. Tome cuidado com a falta de
tato ao lidar com as pessoas, por-
que você pode acabar se tornando
uma pessoa sarcástica, raivosa e
não sincera.

Hoje você tem um
dia agitado e pode
ser um dia movi-
mentado. Você

precisa sair do seu lugar, ainda que a
sua mente não pare. A sua comunica-
ção está ativada, mas tome cuidado
com brigas e discussões, inclusive
durante os movimentos do seu dia.
Tenha calma, releve e pense duas
vezes antes de falar, para não entrar
em situações arriscadas e desneces-
sárias

Dia de organiza-
ção e comando.
Quanto mais or-
ganização e disci-

plina, mais as pessoas seguirão os
seus conselhos e as suas regras.
Com muito autoritarismo, você
pode entrar em conflito com as
pessoas. Com mais positividade,
boas trocas e conexão com as pes-
soas, você terá muito a aprender.
Se você se abrir para escutar, o
outro terá muito a te ajudar, inclu-
sive para que você consiga diminuir
um pouco o ritmo de trabalho e se
permitir a ter mais lazer.
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CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

- Auxiliar de Carga e descarga
- Técnico em Informática
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Secretária de Educação
- Vaqueiro
- Vendedor Externo que possua motocicleta e carro

próprio e resida em Carolina;“- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Auxiliar de Escritório
- Operador de Empilhadeiras
- Atendente de Lanchonete. “

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 – CPL OBJETO: Aquisição de
carteiras escolares e mesas para professores e infantis. ABERTURA:
11 de Maio de 2022 às 09:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque
s/n, Centro – Buritirana – MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos e obtidos gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br
ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 20,00
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações
sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana – MA. JOSÉ SOU-
SA AMANCIO – PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa para a prestação de serviços de reforma de carteiras e mesas
escolares. ABERTURA: 11 de Maio de 2022 às 11:00 horas. ENDEREÇO:
Av. Senador La Rocque s/n, Centro – Buritirana – MA. TIPO LICITAÇÃO:
Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pa-
gamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Cen-
tro, Buritirana – MA. JOSÉ SOUSA AMANCIO - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2022 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 Global. OBJETO: Aquisição de brinquedote-
ca/coleção literária para o atendimento das Escolas Municipais de Educa-
ção Infantil do município de João Lisboa - MA. 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
Abertura: 12 de Maio de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília
- DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no ende-
reço 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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 A Prefeitura Municipal de São Fran-
cisco do Brejão – MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
torna público que, em observância a Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/
FNDE nº 026/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015, pro-
moverá CHAMADA PÚBLICA  em 10/05/2022 às 08:00 hs, na sede da
Prefeitura Municipal sito na Rua Padre Cicero n° 51, Centro, São Francis-
co do Brejão – MA, para os interessados em contratar com a Administra-
ção Pública Municipal o fornecimento de  GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL .
Todas as regras pertinentes à CHAMADA PÚBLICA, poderão ser obti-
das nos seguintes locais: endereço eletrônico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou mediante solicitação no e-mail
prefeiturabrejao2021@gmail.com. GERALDO MARINHO DA SILVA LE-
MOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022
OBJETO: Contratação de agência de publicidade e propaganda vi-

sando a prestação de serviços de distribuição de mídia produzida, dos
atos administrativos da Câmara Municipal de Sítio Novo – Ma, conforme
termo de referência.

ABERTURA: 09 de maio de 2022 às 10:00 horas.
ENDEREÇO: Rua Ministro Jonas, S/N.º Centro-Sítio Novo - MA
TIPO LICITAÇÃO: Menor preço global.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição

dos interessados no sitio http://www.sitionovo.ma.leg.br, solicitados por
e-mail: camarasitionovoma@hotmail.com, no sitio: http://
www.tce.ma.gov.br aba Sacop, na Comissão Permanente de Licitação –
CPL, situada a sito na Rua Ministro Jonas, s/n.º Centro, Sítio Novo. Onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o pagamen-
to de taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) através de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM. Maria Varmizânia dos Santos Araújo –
Pregoeira. Mega evento mostrará a força

da pecuária do Pará
O seminário será realizado em Marabá dias 27, 28 e 29 de abril

Com o tema “A pecuária recupera o Pará: resposta do
estado aos desafios da produção sustentável na Amazônia”,
será realizado dias 27, 28 e 29 de abril de 2022, no Centro
de Convenções de Marabá, um mega evento sobre a pecu-
ária paraense  denominado o 1º PECUARIANDO - Encon-
tro da Cadeia Agroindustrial, Comercial e de Serviços da Pecu-
ária Paraense.

O evento será aberto nesta quarta-feira,  27 de abril, às 19h,
em cerimônia que contará com a presença do governador Hel-
der Barbalho, do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli e
de representantes do setor produtivo.

Após a abertura oficial, ocorrerão as seguintes atividades:
•Apresentação do Manifesto da Aliança Paraense pela Carne

em Prol da Sustentabilidade da Pecuária na Amazônia;
•Lançamento do  Sistema de Restauração Florestal –SIRFLOR; e
•Lançamento do Projeto PECUARIANDO.
º Assinatura de Protocolo de  Intenções com a Embrapa,

UFRA, UFPA, BASA, BANPARÁ
º Entrega de Título de Cidadão Paraense ao ex-ministro Alys-

son Paolinelli

Confira a programação oficial do 1º PECUARIANDO:
Programação:
Dia 28 de abril, das 8 às 12 horas:
Lançamento do Evento “Wake Up Call Amazônia, Já”

pelo ex-Ministro Alysson Paolinelli,  presidente do Fórum
do Futuro.

Dia 28 de abril, das 13:30 às 15h:
Palestra:O Desmatamento  Ilegal no Pará – Quando,  onde

e em que dimensão está  ocorrendo.
Palestrante:  José Mauro Ó de Almeida, secretário de Meio

Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará
Dia 28 de abril, das 15 às 16h30:
Palestra: Agronegócio e meio ambiente - separando o joio

e o trigo.
Palestrante: Marcos Sawaya Jank , Professor do INSPER e

da ESALQ, Fundador do ICONE.
Dia 28 de abril, das 16h30 às 18 horas:
Palestra: Gestão da Pecuária
Palestrante: Antônio Chaker El-Memari Neto, Líder do

Instituto Inttegra de Métricas Agropecuárias.Dia 29 de abril
de 2022:

Às 9h
Palestra: Evolução da Pecuária Brasileira Através do Tem-

po em Nutrição, Genética e Sanidade.
Palestrante: Guilherme Minssen, Diretor da ABZ Associa-

ção Brasileira de Zootecnistas e da FAEPA.
Às 10h
Palestra: Futuro e Conquistas da Pecuária Brasileira
Palestrante: Maurício Palma Nogueira, Sócio-Diretor da

Athenagro e Coordenador do Rally da Pecuária.
Às 11h
Palestra: Pecuária Intensiva a Pasto 
Palestrante: Washington Mesquita, Fundador e Proprietá-

rio da Intensiva Consultoria em Planejamento Pecuário
Às 14h
Palestra: Pecuária de Decisão
Palestrante: Paulo Dancieri Filho, CEO da BovExo.
Às 15h
Palestra: Sistema de Rastreabilidade do Gado Bovino, Es-

tabelecido e Regulamentado pelo Ministério de Ganadería
Agricultura y Pesca do Uruguay

Palestrante: Maria Nela González Rodríguez, Ex-Directo-
ra del Sistema Nacional de Información Pecuaria del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del Uruguay

Às 16h
Palestra: Carne de Qualidade
Palestrante: Roberto Barcellos, Sócio da Marca de Carnes

BBQ Secrets.
Às 17h
Churrasco de Confraternização
O 1º PECUARIANDO - Encontro da Cadeia Agroindustrial,

Comercial e de Serviços da Pecuária Paraense é uma realização
da Aliança Paraense pela Carne (APC); Associação dos Criado-
res do Pará (Acripará); Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado do Pará (FAEPA); Federação dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras na Agricultura Familiar do Estado do Pará (Fetraf);
Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado do Pará

(Sindicarne); União Nacional da Indústria e Empresas da Carne
(UNIEC);  Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa)
e Associação Paraense de Supermercados (ASPAS).

O evento tem o apoio do Governo do Estado do Pará; da
Assembleia Legislativa do Estado do Pará; Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sede-
me) e Secretaria de Turismo (Setur).

Os organizadores do 1º Pecuariando ouvidos pelo site
www.conexaoruralbrasil.com.br e pelo programa Conexão Rural
disseram que estão bastante otimistas quanto ao sucesso do
evento a ser realizado em Marabá com a presença do governa-
dor do Pará, Helder Barbalho, diversas autoridades, especialis-
tas em agronegócio e da área do meio ambiente, além de produ-
tores rurais paraenses.

Pará tem o 3º maior rebanho
bovino do Brasil

limarodrigues.lima@gmail.com

De acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) de
2020, divulgada em setembro de 2021 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem um rebanho bovino de
218.150.298 cabeças. Mato Grosso e Goiás mantiveram-se com
os maiores rebanhos bovinos do país, somando 32,7 milhões.

O Pará aparece em 3º lugar com 22,3 milhões de cabeças e
Minas Gerais em 4º lugar com 22,2 milhões de cabeças.

O maior rebanho de bovinos por município, segundo o IBGE,
é o de São Félix do Xingu, no Pará, com 2,4 milhões de cabeças.
Corumbá (MS) vem em 2º lugar com 1,8 milhões e Marabá (PA)
aparece em 3º lugar com 1,3 milhões de cabeças de bovinos.

Com certeza será um grande evento sobre a pecuária para-
ense. O Conexão Rural estará com uma equipe lá fazendo a
cobertura.

Parabéns aos organizadores pela realização do 1º PECUARI-
ANDO - Encontro da Cadeia Agroindustrial, Comercial e
de Serviços da Pecuária Paraense.

Equipe do Conexão Rural participa de
Road Show de Agronegócio em São Paulo

Com o apoio do cinegrafista Pezão, Lima Rodrigues
entrevista, em São Paulo, o presidente da Associação

Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio
(ABMRA), Ricardo Nicodemos

Lima Rodrigues e o jornalista e escritor
Nicholas Vital, também diretor da ABMRA

Divulgação

 Começamos na segunda-feira, em São Paulo, a participar de
mais um Road Show para Jornalistas de Agronegócio, a convite
da Texto Comunicação Corporativa, comandada pelo jornalista
Altair Albuquerque. É a quinta vez que o Conexão Rural é con-
vidado, sendo o único programa do estado do Pará a participar
do evento.

Até sexta-feira (29), vamos visitar grandes empresas do agro-
negócio, incluindo a CFM Agropecuária e a Coimma. Nesta ter-
ça-feira, o grupo visitou a Agrishow, em Ribeirão Preto, a maior
feira tecnológica do agronegócio do Brasil.

Na segunda-feira pela manhã o encontro foi com o presiden-
te da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio
(ABMRA), Ricardo Nicodemos, e com o diretor da entidade,
Nicholas Vital. Eles falaram sobre o que a ABMRA fará para
fortalecer a comunicação do AGRO.

Ontem à tarde visitamos a CHR Hansen e conhecemos como
atua uma das empresas mais sustentáveis do mundo.

A CHR Hansen é uma empresa dinamarquesa, foi fundada
em 1874 e chegou ao Brasil em 1974, na cidade de  Valinhos.
Ela atua no ramo da biociência.

Os detalhes, em breve no Conexão Rural.

Divulgação
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Esporte

Chamado de “clássico da Anvisa”, o duelo
entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-
Americanas para a Copa do Mundo de 2022 tem,
enfim, uma data. A Fifa decidiu que a partida,
que havia sido suspensa em 5 de setembro do
ano passado, será realizada no dia 22 de setem-
bro. Falta, ainda, escolher horário e local do
confronto, o que ficará a cargo da CBF.

Colin Smith, Chefe de Competições e Even-
tos da Fifa, informou por email a CBF e a AFA
sobre a data escolhida para o clássico. A entida-
de máxima do futebol avisou que a CBF tem até
o dia 22 de junho para decidir em que estádio
será realizado o jogo. Em contato com o Esta-
dão, a CBF afirmou que recebeu o documentou
da Fifa hoje e vai “discutir internamente os pró-
ximos passos”.

Os cinco minutos daquela partida em agos-
to do ano passado foram disputados na Neo
Química Arena, em São Paulo. Mas não há nada
que obrigue a CBF a manter o estádio do Co-
rinthians como palco do duelo.

A partida válida pela sexta rodada das Elimi-
natórias foi interrompida aos cinco minutos do
primeiro tempo por representantes da Agência
de Vigilância Sanitária (Anvisa) que entraram
no campo devido ao ingresso no País de qua-
tro jogadores argentinos que jogam no Reino
Unido e desrespeitaram as regras sanitárias bra-
sileiras contra a covid-19.

Os quatro jogadores da seleção argentina en-

O fechamento do Maraca-
nã, que passará por nova tro-
ca de gramado menos de dois
meses após ser reaberto, pos-
sivelmente fará o Flamengo
estender a sua sequência de
jogos fora do Rio de Janeiro e
o número de viagens nos pró-
ximos dias. A série começou
no sábado, quando enfrentou
o Athletico em Curitiba, e tem
paradas certas em Santiago,
Teresina, Córdoba e Fortale-
za. Veja a agenda!

Com três competições no
horizonte, o time de Paulo
Sousa já enfrentaria longas
viagens nos próximos 30 dias,

Andreas Pereira deve ser aproveitado pelo
Manchester United na próxima temporada caso
o Flamengo não exerça a opção de compra do
atleta, segundo a “ESPN”. A chegada de Erik
ten Hag, com quem trabalhou no PSV, pode
dar nova vida ao meia nos Red Devils.

As informações indicam que John Murtou-
gh, diretor de futebol do clube inglês, entrou em
contato com o atleta para avisar que o coman-
dante holandês estaria interessado nos serviços
do jogador. O clube da Premier League deve
perder Paul Pogba para a próxima temporada.

No Flamengo, há dúvidas com relação a
permanência de Andreas Pereira no Rio de
Janeiro. Após um início muito bom, o atleta
ficou marcado pelo erro decisivo na final da
Libertadores diante do Deyverson, que mar-
cou o gol do título do Palmeiras no torneio.

Na atual temporada, o meia não tem sido titu-
lar absoluto da equipe de Paulo Sousa. No Cam-

Após o empate com a Chapecoense em 0 a
0, o Vasco atingiu a marca de 11 jogos sem ven-
cer na Série B do Campeonato Brasileiro e tem o
seu pior início na competição. O time de Zé Ri-
cardo acumulou mais um mau resultado e a pres-
são em cima do técnico cresce a cada rodada.
Com isso, a qualificação das finalizações e a
descentralização de protagonistas, como Nenê
e Raniel podem se tornarem aliadas do Cruz-
Maltino reencontrar o caminho das vitórias.

Segundo dados do ‘Footstats’, nas três pri-
meiras rodadas da Série B do Campeonato Bra-
sileiro, o Gigante finalizou 31 vezes, sendo 11
no gol e 20 erradas. Para um clube, que tem a
urgência de subir para a Primeira Divisão, os
números apresentados são preocupantes, uma
vez que mais da metade dos chutes ao gol não
são convertidos e são errados. De todas estas
finalizações, Raniel chutou quatro ao gol e errou
quatro. Nenê arrematou uma bola no gol.

A título de comparação, vale destacar os da-

O Botafogo passou - e bem - por uma pesada
maratona fora de casa na última semana. O Al-
vinegro saiu com duas vitórias e um empate em
três jogos fora de casa em sequência. O saldo é
positivo: 4 pontos conquistados no Brasileirão e
classificação encaminhada na Copa do Brasil.

Mais que resultados, as partidas também ser-
viram para mostrar ainda mais caminhos para o
treinador Luís Castro. A equipe tem, jogo após
jogo, a “cara” do português. Além disso, o Alvi-
negro também foi premiado em fatores que ex-
trapolam a questão tática.

Diante do Ceará, a equipe mudou da ‘água para
o vinho’ a partir de alterações feitas pelo coman-
dante no segundo tempo. A entrada de Del Piage
fez o time ganhar meio-campo e, a partir disso,
ganhar as disputas no setor no Castelão. O resul-
tado se mostrou no placar: dois gols construídos
no segundo tempo e vitória por 3 a 1.

Contra o Atlético-GO, no último domingo, a
coragem de Luís Castro foi premiada. Não foi lá
uma grande atuação coletiva do Botafogo na eta-
pa inicial - o meio-campo pouco fluiu com o ata-
que. O time saiu atrás com uma falha de Diego
Loureiro e o Dragão, a partir disso, focou na de-
fesa em busca de um contra-ataque.

A coragem do português em “não ser golea-
do” foi o ponto alto. Castro sacou volantes, colo-
cou atacantes e fez um ‘esquema maluco’: Chay
recuado, Matheus Nascimento de meia avançado
e deu resultado: o Botafogo tomou conta do se-
gundo tempo, martelou, pressionou e conseguiu
o empate no último minuto.

- Controlamos o jogo durante o primeiro e o
segundo tempo. No primeiro tempo foi mais es-
tável, e no segundo tivemos que arriscar muito,
com o Chay de volante, com o Matheus Nasci-
mento de 10, com o Diego (Gonçalves) e o Vic-
tor (Sá) abertos, com a envolvência do Saravia e
do Daniel (Borges), com o Patrick de Paula, vo-
lante, chegando mais à frente. Foi uma equipe
toda voltada para frente, tudo à procura do que
viemos buscar aqui, que eram os pontos - expli-
cou Luís Castro, em coletiva.

Além das vitórias contra Ceará e Ceilândia e
do empate diante do Atlético-GO, o Botafogo

Time do Botafogo volta invicto
de visitas a adversários

Botafogo volta invicto de sequência fora
do Rio e com pontos positivos na bagagem
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também traz novos fatores que dizem respeito
sobre o campo dessa ‘maratona’ longe do Rio
de Janeiro. Agora a questão é em casa: o Glori-
oso mede forças com o Juventude às 11h do
próximo domingo no Nilton Santos.

Brasil e Argentina, ainda pelas eliminatórias, será dia 22 de setembro

Fifa remarca Brasil x Argentina para setembro
Lucas Figueirêdo/CBF

Malas prontas: Flamengo vai encarar série de viagens

Com possível clássico em Brasília,
Flamengo terá sequência de viagens

Marcelo Cortes/Flamengo

mas a confirmação de que o
clube não poderá mandar o
jogo com o Botafogo, pela
quinta rodada do Brasileirão,

no Maracanã torna a agenda
rubro-negra ainda mais con-
corrida. Ainda não há defini-
ção a respeito do local do clás-
sico, mas o Estádio Mané
Garrincha, em Brasília, é uma
possibilidade. O clube já man-
dou outras partidas no local.

A certeza é de que a dele-
gação rubro-negra vai enca-
rar longas viagens para San-
tiago, Córdoba, Teresina e
Fortaleza nas próximas sema-
na. A primeira será já na
quarta-feira, quando o grupo
realiza um último treino no
Ninho do Urubu e embarca
para a capital chilena, onde
atua na quinta, às 19h, na Li-
bertadores.

Confira os próximos compromissos do Flamengo:

28/4 - Universidad Católica x Flamengo, em Santiago
(Libertadores)
Distância e tempo médio de voo: 2937 km / 4h10
1/5 - Altos x Flamengo, em Teresina (Copa do Brasil)
Distância e tempo médio de voo:1981 km / 2h28
4/5 - Talleres x Flamengo, em Córdoba (Libertadores)
Distância e tempo médio de voo: 2279 km / 2h50
8/5 - Flamengo x Botafogo, em local indefinido
(Brasileirão)
15/5 - Ceará x Flamengo, em Fortaleza (Brasileirão)
Distância e tempo médio de voo: 2191 km / 2h44

Andreas Pereira pode ter nova chance
com a camisa do Manchester United

Novo técnico do Manchester United
quer contar com Andreas Pereira

Paulo Ellis/AFP

peonato Brasileiro, o atleta foi titular em apenas
um dos quatro jogos realizados. A equipe do Ni-
nho do Urubu fez 24 jogos no ano e Pereira co-
meçou como titular em 10 confrontos.

Vasco busca melhora na finalização e
novos protagonistas para reencontro

com a vitória na Série B

Vasco necessita de novos protagonistas
para encontrar caminho das vitórias

Rafael Ribeiro/CRVG
dos do Bahia, atual líder da Série B do Brasilei-
rão. No total finalizou 38 vezes em três roda-
das. Sete a mais que o Vasco. Foram 12 ao gol e
26 erradas. Ou seja, mesmo com um número
semelhante ao Gigante em finalizações ao gol, o
Tricolor de Aço é mais efetivo.

Se comparar com os dados dos últimos cin-
co jogos da equipe de São Januário, no Campe-
onato Carioca, a situação ainda é mais grave.
Pois, das 48 finalizações, somente 18 foram no
gol e 30 foram erradas. Dentro delas, o camisa
9 chutou uma vez ao gol e errou quatro. Já o
10, arrematou quatro e errou também quatro.
Assim, a melhora nas finalizações pode ser um
fator para o Vasco voltar a vencer.

É notório que, o jogo vascaíno é centralizado
e passa por praticamente dois jogadores: Nenê e
Raniel. E pelas as últimas exibições, para o time
render, é primordial que o primeiro deles esteja
inspirado.

Quando se fala em assistências para finaliza-
ção, a centralização do Vasco nos camisas 10 e
9 fica mais evidente. No Brasileirão, o Gigante
já deu 22 passes para finalizações, sendo que o
primeiro deles deu oito assistências e o segundo
apenas quatro. Já no Cariocão, ocorreu um equi-
líbrio. No total de 33 assistências para finaliza-
ção, Nenê distribuiu três.

Por isso, a descentralização do protagonis-
mo pode ser uma saída. Ao dar oportunidade a
atletas, principalmente os recém-contratados, que
estão dispostos a mostrar serviço, pode ser um
caminho caso o trabalho dê liga. Consequente-
mente, os velhos conhecidos da torcida podem
aliviar um pouco da pressão que carregam des-
de o início da competição.

volvidos na polêmica, Emiliano Buendía, Emili-
ano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Ro-
mero, foram suspensos por dois jogos por não
cumprirem o Protocolo Internacional de Retor-
no ao Futebol da Fifa.

O jogo tem pouca importância em relação à
tabela de classificação, já que a seleção brasi-
leira ostenta a melhor campanha da história
neste formato das Eliminatórias, com 45 pon-
tos, e não pode ser alcançada pela Argentina,
que tem seis pontos a menos. Ambos fecha-
ram de forma invicta o torneio classificatório.

No entanto, a partida tem relevância pelo fa-
tor esportivo, para completar a tabela da classi-
ficatória e também porque trata-se de um dos
maiores clássicos do futebol mundial. Na au-
sência de jogos contra rivais europeus, a Argen-
tina é vista como o adversário mais forte para
os brasileiros antes da Copa.

Brasil e Argentina jogarão uma outra vez
antes de se enfrentarem em setembro. Os ri-
vais fazem um amistoso no dia 11 de junho,
na Austrália. O time de Tite também tem amis-
tosos agendados contra Coreia do Sul e Ja-
pão, em Junho, e México, em setembro.

A seleção deve se apresentar para a prepara-
ção para a Copa do Mundo do Catar no dia 14
de novembro. Os primeiros treinamentos serão
na Europa. Depois, a delegação viaja a Doha. A
estreia no Mundial será contra a Sérvia, dia 24
de novembro.
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