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By Isabel Mueller

O dia pode ser
corrido e agita-
do, portanto é
importante cui-

dar da sua organização mental e
emocional, e só depois das coisas
externas. Tome cuidado com a irrita-
ção ou a tentativa de organizar ape-
nas o externo e acabar se descontro-
lando, sendo agressivo. A saúde pode
estar boa, mas é importante não des-
cuidar do cuidado consigo mesmo. O
dia pode trazer a necessidade de você
usar sua inteligência e sua populari-
dade para unir as pessoas.

É preciso manter
a força de vonta-
de e a coragem
para não desistir

frente aos desafios. Os negócios po-
dem avançar se houver certa criati-
vidade. Sua liderança pode ser um
estímulo para os demais. Tome cui-
dado para não tornar sua rotina caó-
tica. Mantenha sua generosidade e
sua vontade de ser útil.

Pode ser um dia
mais fácil de se
aproximar das
pessoas e ajudá-

las, justamente porque você pode
estar mais empático e mais altruís-
ta, ajudando de forma desinteressa-
da. O dia pode ser ótimo para se di-
vertir e buscar relaxar umpoucomais.

O dia pode trazer
uma grande sensi-
bilidade, ainda que
seja agitado.

Você pode sentir vontade de se reco-
nectar a algum talento antigo ou cri-
ar coragem para iniciar algo que sem-
pre teve vontade. Alguém pode se
aproximar pedindo ajuda ou queren-
do te conquistar. Analise se é o que
deseja.

Tome cuidado
com a falta de co-
nexão real com as
pessoas, pois

isso pode acabar te levando a con-
clusões precipitadas, como se algo
já estivesse concluído, quando na
verdade não está, portanto você pode
se deixar levar por ilusões: certifi-
que-se de que as coisas estão acon-
tecendo na realidade, seja uma nego-
ciação, seja uma relação. Sustentar
expectativas pode te levar a uma de-
cepção futura.

O dia pede disci-
plina e uma por-
ção de desapego.
Tome cuidado

para não se isolar demais das pesso-
as ou viver emconflito emocional com
elas, tentando ser superior demais.
Além disso, é preciso equilibrar as
finanças e cuidar da alimentação. É
preciso se cercar de pessoas da sua
confiança, principalmente no traba-
lho, senão você pode ter problemas.

Hoje, você pode
viver situações de
conflito por causa
de rivalidades:

pessoas podem se declarar comple-
tamente contra você ou uma ideia
sua. Também pode existir ciúme ou
interferências na sua relação amoro-
sa atual. Mantenha sua autoconfian-
ça e poderá ser um dia produtivo e
cheio de sucessos, sem se abalar por
nada, mas se adaptando a cada situ-
ação existente com grande equilíbrio.

O dia pode te sur-
preender ao tra-
zer algo do passa-
do à tona, portan-

to um recomeço ou uma retomada po-
dem surgir, seja de uma relação, de
um projeto ou de um trabalho. Tome
cuidado com o desespero de querer
controlar o impossível. Relaxe e dei-
xe o dia fluir, porque ele também pode
ser caótico e cansativo.

Hoje você pode
estar commuita fé
e confiança, o que
te leva a outro pa-

tamar tanto para iniciar o que deseja
quanto para avançar sobre seus pla-
nos já iniciados. Cuide para que seus
interesses fiquem bem guardados.
Apenas compartilhe com quem con-
fia, pois podem existir pessoas inve-
josas por perto.

Sua imaginação
pode estar fértil.
O bom é que você
pode criar novos

mundos e novos sentimentos para
cultivar a sua realidade. O ruim é
que pode se iludir facilmente, não
sabendo separar o real do imaginá-
rio. Nesse passo, se suas ideias não
estiverem claras, pode não ser um
bom dia para tomar decisões impor-
tantes. Tome cuidado com amores
impossíveis.

Sua mente pode
ser estratégica e
capaz de desenvol-
ver soluções para

os problemas com certo equilíbrio e
distanciamento emocional. A criati-
vidade também pode te favorecer.
Além disso, a família pode necessi-
tar da sua energia e da sua proteção.
Tome cuidado com brigas e disputas
no ambiente doméstico.

O dia pode ser
exaustivo, puxado
e cheio de tarefas
e compromissos.

Tome cuidado para não sobrecarre-
gar o físico. Saiba fazer pausas para
equilibrar a mente. Preocupações
também podem deixar este dia mais
lento e intenso. Tome cuidado com
brigas e não se deixe levar por ener-
gias contrárias. Saiba finalizar o que
é preciso para se libertar de tarefas
chatas.
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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

- Vaqueiro

- Operador de Telemarketing

- Manicure

- Assistente de Loja - PCD

- Estoquista

- Técnico em Contabilidade

- Pintor Automotivo

- Supervisor de Vendas Externas - para traba-

lhar em Balsas-Ma

- Auxiliar de Serviços Gerais; Duas vagas

- Mensageiro

- Auditor

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.
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Esporte

O técnico Tite convocou a Seleção Brasi-
leira nesta quarta-feira, na sede da CBF, que
entrará em campo nos amistosos de junho con-
tra Coreia do Sul e, Japão. O amistoso contra
Argentina foi cancelado. Segundo Juninho,
coordenador de Seleções, o Brasil jogará pro-
vavelmente contra uma equipe africana na
ocasião. A grande novidade da convocação foi
o volante Danilo, do Palmeiras, na lista pela
primeira vez.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentarão no
Seul World Cup Stadium às 20h (8h de Brasí-
lia) do dia 2 de junho. Quatro dias depois, em
Tóquio, o duelo será contra os japoneses. O
amistoso contra o Japão será no Estádio Na-
cional de Tóquio, às 19h20 (7h20 Brasília). Já
a partida contra a Argentina, seria disputada
no Melbourne Cricket Ground, na Austrália, a
partir das 19h45 (6h45 de Brasília) de 11 de
junho. Porém, Juninho disse que esta terceira
partida deve ser jogada na Europa.

Tite chamou 27 jogadores, dois a mais do
que na última convocação e um a mais do que
deve ser permitido para a Copa. Os novos
nomes foram Alex Sandro (Juventus), machu-
cado em março, Danilo (Palmeiras), Gabriel
Jesus (Manchester City) e Matheus Cunha
(Atlético de Madrid). As ausências em rela-
ção à última chamada foram o lesionado An-
tony, do Ajax, e Arthur, da Juventus.

Seleção Brasileira é convocada pela
penúltima vez antes da lista definitiva

Tite divulga convocados da Seleção Brasileira para
amistosos de preparação para Copa do Catar
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foram chamados outras vezes por Tite pare-
cem ter perdido espaço no momento mais im-
portante, antes da Copa, como Firmino, Ger-
son, Everton Ribeiro, Gabigol, Renan Lodi,
David Neres, Allan, Douglas Luiz e Everton
Cebolinha. Jogadores badalados do futebol
brasileiro, como Hulk e Raphael Veiga, tive-
ram mais um indício de que não irão à Copa.

Penúltima lista da Seleção de Tite antes da
Copa do Mundo do Catar

Goleiros
Alisson (Liverpool)
Ederson (Manchester City)
Weverton (Palmeiras)
Laterais
Alex Sandro (Juventus)
Alex Telles (Manchester United)
Guilherme Arana (Atlético-MG)
Danilo (Juventus)
Daniel Alves (Barcelona)
Zagueiros
Thiago Silva (Chelsea)
Éder Militão (Real Madrid)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Meio-campistas
Casemiro (Real Madrid)
Fred (Manchester United)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Fabinho (Liverpool)
Philippe Coutinho (Aston Villa)
Lucas Paquetá (Lyon)
Danilo (Palmeiras)
Atacantes
Neymar (PSG)
Raphinha (Leeds)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Gabriel Jesus (Manchester City)
Matheus Cunha (Atlético de Madrid)
Richarlison (Everton)
Rodrygo (Real Madrid)
Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Felipe Scolari finalmente estreou no
comando do Athletico. Na Arena da Baixada,
o Furacão não teve dificuldades e bateu o To-
cantinópolis por 4 a 0, pelo jogo de volta da
terceira fase da Copa do Brasil.

Na coletiva de imprensa, o treinador falou
sobre competitividade da equipe e a postura
do time ao longo dos 90 minutos.

‘Com trabalho, dedicação e consistência,
queremos chegar o mais longe possível. Que-
remos títulos, sim. Às vezes não se consegue
todos, mas se trabalha para isso. Eu não estou
preocupado com o que foi gasto, o que será
gasto. Estou preocupado em ter uma equipe
competitiva’, afirmou, antes de completar:

‘Gostamos muito da forma como o time se
comportou, do respeito ao adversário. Gostei
em termo psicológico. Conversei muita coisa
sobre treino, situações táticas e sistemas. A
gente vai se adaptando e agora temos dificul-
dades maiores no sábado’.

Com a vaga nas oitavas de final da Copa
do Brasil, o Athletico volta o seu foco no Bra-
sileirão, onde encara o Avaí, em casa.

A Fifa abriu uma investiga-
ção sobre alegações de que o
Equador usou um jogador ine-
legível em sua campanha nas
eliminatórias da Copa do Mun-
do, disse a entidade que co-
manda o futebol nesta quar-
ta-feira.

A Federação Chilena de
Futebol afirmou na semana
passada ter provas de que
Byron Castillo nasceu em Tu-
maco, Colômbia, em 1995, e
não na cidade equatoriana de
General Villamil Playas em
1998, como consta em seus
documentos oficiais.

Alegou que o lateral do
Barcelona de Guayaquil, que
atuou em oito dos jogos de
qualificação do Equador para
o Catar, usou passaporte e
certidão de nascimento, falsos.

O Equador é uma das qua-
tro seleções sul-americanas
que já se classificaram para a
Copa do Mundo deste ano,
junto com Brasil, Argentina e
Uruguai. O Peru, quinto colo-
cado, enfrenta uma repesca-
gem no mês que vem.

Depois de a vitória sobre o CSA ter ameniza-
do o clima no Vasco, o próximo passo é simples-
mente o líder da Série B do Campeonato Brasi-
leiro. A partida contra o Bahia, também em São
Januário, é encarada como uma partida de gran-
de importância moral para a equipe cruz-malti-
na. O lateral-esquerdo Edimar explica.

- O jogo contra o Bahia vai ser um jogo-
chave para a gente. É o líder do campeonato.
Sabemos que vai ser muito difícil, esperamos
fazer um jogo menos sofrido do que 1 a 0, mas
sabendo que a Série B é muito difícil - alertou
o defensor, que concluiu:

- Eu, que fui campeão com o Bragantino,
tenho essa experiência. Mas, jogando em casa,
perante o nosso caldeirão, temos que fazer os
três pontos. É o que vai nos dar a entrada no
G4 para seguirmos firmes na competição –
analisou.

O Vasco está na quinta posição com dez
pontos conquistados. Está atrás do Grêmio no
saldo de gols e, por isso, fora do G4. Para o
Bahia, a distância é de três pontos, mas o Tri-
color tem duas vitórias a mais.

Felipão fez sua estréia como
novo treinador do Furacão

Felipão aprova desempenho do
Athletico e projeta futuro �competitivo�
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Byron Castillo (ao centro) durante partida entre
Equador e Chile pelas eliminatórias para

a Copa do Mundo do Catar

Fifa vai investigar possível
inelegibilidade de jogador do Equador

“A Fifa decidiu abrir um
processo disciplinar em rela-
ção à uma possível inelegibili-
dade de Byron David Castillo
Segura”, disse a Fifa em co-
municado.

“Neste contexto, a FEF (Fe-
deração Equatoriana de Fute-
bol) e a Federação Peruana de
Futebol foram convidadas a
apresentar suas posições ao

Comitê Disciplinar da Fifa.”
Na semana passada, a FEF

rejeitou as alegações do Chile
como “rumores infundados”.

No entanto, a inelegibilida-
de de Castillo poderia signifi-
car problemas para a seleção
da nação andina.

Castillo jogou em oito das
18 partidas do Equador nas
eliminatórias, nas quais con-
quistou 14 de seus 26 pontos.
Se perder pontos nos jogos em
que Castillo atuou, o Equador
pode perder a vaga no Catar.

O Chile terminou em séti-
mo com 19 pontos, mas
Eduardo Carlezzo, advogado
da federação chilena, disse à
Reuters que se o Chile rece-
besse os pontos dos dois con-
frontos contra o Equador em
que Castillo jogou, iria à Copa
do Mundo em seu lugar.
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Edimar projeta duelo do Vasco
contra o Bahia, líder da Série B:

�Vai ser um jogo-chave�

Aposta de Vagner Mancini,
jogador saiu do banco e selou
a classificação americana

Autor de gol da classificação
do América-MG, Rodriguinho

desabafa: �Passei por
um momento difícil�

Nesta terça-feira (10 de maio), no Indepen-
dência, em Belo Horizonte, o América-MG ven-
ceu o CSA por 2 a 0, pelo jogo de volta da ter-
ceira fase da Copa do Brasil. Como havia ga-
nhado a primeira partida, o time americano avan-
çou às oitavas da competição nacional.

Durante o jogo, Vagner Mancini, técnico
da equipe mineira, optou por dar minutagem a
alguns jogadores formados nas categorias de
base do clube. O treinador promoveu as en-
tradas de Rodriguinho, Arthur e Kawê, além

Mourão Panda/América-MG

de Gustavinho, que estava
entre os titulares.

A estratégia deu certo. Já
que o segundo gol do América
foi marcado pelo meio-campis-
ta Rodriguinho, já nos minutos
finais de jogo. Foi o primeiro
tento como profissional do ga-
roto, que já havia disputado oito
partidas no “time de cima”.

Na saída de campo, o joga-
dor foi entrevistado pelas equi-
pes de televisão. Visivelmente
emocionado, Rodriguinho co-
memorou o resultado e o de-
sempenho individual. Ele relem-
brou momentos difíceis da car-
reira, quando sofreu torções no
tornozelo e não pôde ser rela-
cionado para os jogos. Confira
o que foi dito:

“Eu estou muito feliz com o
primeiro gol como profissional.
Passei por um momento muito
difícil, quando torci o tornozelo
duas vezes e não pude ser rela-
cionado. Tô muito feliz, é o pri-
meiro de muitos.”, declarou.
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