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By Isabel Mueller

Você pode ficar
mais reflexivo
do que o normal.
Escute suas

emoções e, se tiver calma, pode se
conectar com sua intuição, sendo que
ela lhe trará respostas. O isolamen-
to pode te fazer bem, já o caos e o
excesso de cobranças externas po-
dem te deixar cansado e nervoso.
Saiba respirar e viver também um
pouco o mundo dos sonhos.

Você pode ser
uma pessoa de
grande inspiração
para outras hoje.

Saiba viver esse magnetismo sem
vaidade ou excessos. É importante
fazer planos mais baseados na sua
realidade. Tome cuidado com fanta-
sias. Cuide bem dos seus ganhos e
gastos. Além disso, fique atento a
barganhas e competições. A saúde
pode pedir mais movimento físico.

O dia pede inicia-
tivas novas, então
cuidado com o
automatismo e

uma rotina sem alegrias, em que você
vive sempre reclamando. Cuide para
que seu dia tenha algo de novo. Os
gastos também podem ser um ponto
de atenção: seja mais econômico.
Pode ser difícil se concentrar e ser
produtivo, então não se cobre tanto.

Você pode se
sentir perdido
hoje, sem rumo ou
até sem ânimo.

Se conseguir manter a fé e o ânimo,
pode ter grandes ideias e ser uma
pessoa motivadora para os outros.
Seu poder de liderança pode ser ins-
pirador, então saiba manter vivos
seus valores humanitários. Além dis-
so, você pode dar valiosos conselhos.

O dia pode pedir
uma renovação,
uma busca por
novos caminhos. É

importante encontrar sua originali-
dade e não se deixar abater por desa-
fios. Algo pode chegar ao fim, mas
não se lamente tanto. Saiba ver as
coisas por novas perspectivas. Pode
existir cura e alívio de uma preocu-
pação também.

Existem boas no-
tícias chegando.
Tome cuidado
com ciúme ou ati-

tudes injustas. Algo com o qual esta-
va contando pode não dar certo ou
atrasar. Saiba se manter em equilí-
brio e colocar sua energia em outras
atividades. Se não conseguir se con-
centrar, será um dia improdutivo.

O dia pede equilí-
brio e paz. Tome
cuidado com
ações arrogantes

ou impulsivas. Pode ser um bom con-
selheiro para as pessoas próximas.
Sua saúde pode precisar de atenção.
É momento de buscar perceber me-
lhor seus hábitos e pensamentos.
Planeje melhor sua rotina, porque a
organização pode te ajudar a ter me-
lhores resultados.

Você pode não
conseguir man-
ter o foco ou a
concen t ração

necessária para progredir, então o
dia pode ser caótico ou cansativo.
Saiba respirar e fazer as coisas com
mais calma e leveza. Saiba lidar
com demoras e atrasos. Tome cui-
dado com a raiva, que pode fazer
mal para seu fígado.

Sem equilíbrio,
você pode ver
as coisas por
apenas um lado,

então tome cuidado com a tendên-
cia a brigar com as pessoas hoje.
Mantenha sua paz. Os relaciona-
mentos amorosos podem trazer in-
seguranças. Tome cuidado com
ansiedades e saiba levar as situa-
ções com calma.

Você pode estar
com o pensamen-
to radical ou rígi-
do, então tome

cuidado com inflexibilidade ou exces-
so de controle. Ver tudo comoumcam-
po de batalha também fará com que
este dia fique mais pesado. Quanto
mais se mantiver autocentrado e cal-
mo, mais poderá avançar e realizar
suas vontades hoje.

O dia pode trazer
acontecimentos
inesperados ou
alguma reviravol-

ta. Um dinheiro inesperado pode
chegar, bem como um gasto extra.
Tome cuidado com brigas ou desen-
tendimentos que poderiam ser evi-
tados. Invista em ser mais prote-
tor e mais corajoso do que de fato
criar rivais.

O dia pode te desa-
fiar a ter discerni-
mento entre o que
fazer e o que deve

deixar pra lá. Tome cuidado com ati-
vidades sem descanso, porque você
pode acabar estafado ou literalmen-
te sugado, sem energia. Dê tempo ao
tempo para as respostas que ainda
não chegaram. Aposte mais na sua
imaginação.
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AgroBrasília

Após participarmos do Road Show para Jornalistas e Influ-
enciadores Digitais do Agronegócio e fazermos a cobertura da
Expozebu 2022 em Uberaba (MG), estamos em Brasília cobrin-
do a 14ª AgroBrasília, a maior feira tecnológica do Centro-Oes-
te e uma das maiores do Brasil.

A AgroBrasília foi aberta ontem e prossegue até sábado,  dia 21.

Visita dos jornalistas

vimenta a economia da região.
 Falaram também na recepção aos jornalistas a diretora-exe-

cutiva da Emater DF, Loiselene Trindade; o vice-presidente da
CEASA-DF, Dennyel Dantas; Júlio Albrancht, engenheiro agrô-
nomo, pesquisador e especialista em trigo da Embrapa, e Ricardo
Araújo, coordenador de inovação da Embrapa, que coordena o
Programa Inova Agro Brasília.

Em seguida, autoridades e jornalistas seguiram para uma
visitação ao parque, onde operários estavam trabalhando fir-
me nas instalações dos estandes para que tudo ficasse pronto
ontem terça-feira, 17 de maio, quando teve início a AgroBra-
sília. São mais de 500 expositores dos mais diversos segmen-
tos do agronegócio.

Perspectivas
Em entrevistas à imprensa,  os organizadores disseram que as

expectativas para a realização da décima quarta AgroBrasília são
as melhores possíveis:

Depois das entrevistas os jornalistas foram conhecer outras
áreas do Parque Ivaldo Cenci, onde está sendo realizada a Agro-
Brasília. Viram os girassóis plantadas pelas equipes da Embrapa e
ouviram o engenheiro agrônomo Júlio Albrancht, da Embrapa
Cerrados, especialidade em Melhoramento Genético de Trigo, e
responsável pela criação e lançamento de cultivares de trigo para
o cerrado do Brasil, dizer que “a alta suficiência do trigo no país
passa pela região dos cerrados”.

A diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Ceasa,
Lidiane Pires, também falou da participação das Centrais de Abas-
tecimento do Distrito Federal na AgroBrasília.

 A diretora-executiva da Emater, Loiselene  Trindade, disse
que a Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural está pre-
sente na AgroBrasília desde a primeira edição em 2008.

A programação da AgroBrasília, de 17 a 21 de maio, é bastante
extensa e inclui muitas novidades, como por exemplo, o fórum
sobre soja, seminário de vitivinicultura e seminário do agro, inici-
ativas voltadas à pecuária.

Programação de hoje
Hoje, na programação da AgroBrasília serão realizados as se-

guintes palestras:
8h30 – Estratégias, práticas e rumos de uma agricultura equi-

librada, eficiente e sustentável.
14h30 – BIOISUMOS: as alternativas de correção/adubação

diante do atual cenário.
Quinta-feira
8h30 – Rota da Fruticultura
13h30 – A produção de vinhos finos no Planalto Central e suas

potencialidades
A equipe do Conexão Rural está em Brasília a convite da orga-

nização da AgroBrasília. Detalhes, em breve, no Conexão Rural.

Confira os destaques do Conexão Rural do próximo fim
de semana:

Agropecuária CFM  realizará mais um mega leilão de touros
Nelore em 18 de agosto;

UPL investe 500 mil dólares na ampliação e modernização do
centro de pesquisas e desenvolvimento da empresa em Pereiras,
em São Paulo;

Expozebu  2022 é realizada com sucesso de público e de ne-

gócios de 30 de abril a 8 de maio de Uberaba, em Minas Gerais;
Veja também entrevistas com o presidente da ABCZ, Rivaldo

Machado Borges Júnior, e com o presidente da ACNB, a Asso-
ciação dos Criadores de Nelore, Nabih Amim El Aouar.

Parauapebas, no Pará, comemora 34 anos de emancipação
política realizando um dos maiores churrasco do mundo;

Na parte musical, teremos a paulista Karol Ramalho.

Soluções para pesagem de carga de
caminhões e contenção bovina serão

destaques da Coimma na Agrobalsas (MA)
 
Sediada em Dracena (SP), a empresa líder no mercado de

troncos e balanças para pecuária apresenta suas principais tec-
nologias dos dois segmentos durante a Agrobalsas, maior even-
to de agronegócio do estado maranhense, que acontece de 16 a
20 de maio, na Fazenda Sol Nascente, em Balsas (MA). Os
destaques no estande da Coimma serão os troncos nas versões
Convencional e Americano do Robust Plus, lançado no fim de
2021, além da versão Metálica de sua balança rodoviária.

 “Será um grande prazer estar presente e criar novas cone-
xões com produtores do estado. Separamos nossos principais
insumos agropecuários para que os pecuaristas e agricultores
tenham acesso a equipamentos que possam ajudá-los a aumen-
tar a eficiência de suas atividades, respeitando o meio ambiente
e o comportamento natural dos animais”, diz Eduardo Pereira,
gerente nacional de vendas da Coimma.

 Um dos destaques da empresa para o evento, a Balança Ro-
doviária Metálica foi desenvolvida de acordo com as exigências
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e conta
com diferenciais para o controle de custos necessários na ori-
gem e no destino dos carregamentos, como o Indicador WT27-
R Gráfico, que é a tela onde são processadas as informações. O
equipamento é a prova de interferências eletromagnéticas e possui
compatibilidade com as células de carga digitais e analógicas.

 Marcada como uma grande oportunidade de realização de
negócios com instituições relevantes, empresários, produtores
rurais, pecuaristas, educadores, estudantes, comércios varejis-
tas, prestadores de serviços e muitos outros, a Agrobalsas terá
um calendário repleto de atrações, como nove edições de mesa
redonda temáticas, com debates e presenças de profissionais
renomados, além de shows.
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Ana Cláudia Aragão

Presidente da Coopa-DF, José Guilherme Brenner,
durante entrevista coletiva sobre a AgroBrasília

Presidente da Agrobrasília, Ronaldo Triacca,
em conversa com a imprensa

Os jornalistas convidados da AgroBrasília chegaram ao par-
que Ivaldo Cenci na sexta-feira, dia 13 de maio, para participar
de um cofebrek oferecido pela organização da feira. Foram re-
cepcionados pela jornalista e diretora de Marketing da AgroBra-
sília, Lydia Costa, que agradeceu a presença de todos e desejou
sucesso na cobertura do evento.

Em seguida,  falou o presidente da Cooperativa Agropecuária
da Região do Distrito - Coopa-DF, José Guilherme Brenner, que
também saudou os jornalistas de Brasília e de outros estados
que estão no DF para fazer a cobertura da feira.  “A AgroBrasí-
lia é um marco para o setor agrícola do Distrito Federal e da
região”, disse ele.

O presidente da AgroBrasília, Ronaldo Triacca, pioneiro na
região, fez um histórico das realizações da feira desde 2008,
destacou sua pujância  e mostrou  como ela cresceu e se desen-
volveu, com o apoio da secretaria de Agricultura do DF, da
Emater, da Embrapa e de outros parceiros.

Parceiros
 O secretário de Agricultura do DF, Cândido Teles, destacou

a importância da AgroBrasília e afirmou que o governo do Dis-
trito Federal tem orgulho de apoiar o evento porque a feira mo-
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Esporte

O Fluminense embarcou,
nesta terça-feira, rumo à Ar-
gentina, onde terá uma parti-
da decisiva pela quinta roda-
da da fase de grupos da Copa
Sul-Americana. A boa notícia
é a presença do meia Paulo
Henrique Ganso, que vinha
sendo desfalque nas últimas
partidas. Já o volante Felipe
Melo e o atacante Fred conti-
nuam fora. A delegação via-
jou durante a tarde após o trei-
namento no CT Carlos Casti-
lho na parte da manhã.

A fase do Vasco virou. Mesmo sem apresen-
tar um futebol vistoso, o time chegou a G4 e,
agora, vai lutar para se manter nele. O desafio
desta quinta-feira é contra o Guarani, em Ma-
naus (AM). E o goleiro Thiago Rodrigues proje-
ta festa e resultado parecidos com os do último
domingo, em São Januário, contra o Bahia.

Uma das principais contra-
tações do Botafogo na última
temporada, Rafael sofreu uma
ruptura no tendão de Aquiles
do pé esquerdo e passou por
uma cirurgia. Aos poucos, o
lateral-direito, de 31 anos, se-
gue sua recuperação e vibrou
com a festa da torcida, na vi-
tória do Glorioso sobre o For-
taleza, no último domingo, no
Nilton Santos.

O jogador também não es-
condeu a ansiedade para re-
tornar aos gramados, ainda
mais no grande momento que
o clube vive, com o clima da
SAF e um elenco mais quali-
ficado para brigar por títulos
e ter um futuro mais glorioso.
A previsão é que ele volte aos
gramados em julho depois de
seis meses de uma operação.

– Essa foto é o que eu sin-
to de mais maravilhoso…
uma torcida apaixonada, um
dono que hoje é apaixonado
por esse clube (John Textor),
os jogadores jogando com
paixão… Não vejo a hora de
voltar a jogar. Vamos, vamos,
vamos, Botafogo!!! – publi-
cou Rafael.

O jogador levou um pisão
em seu primeiro jogo na tem-
porada no empate com o Bo-
avista por 1 a 1, na estreia do
time na Taça Guanabara. O
lance aconteceu no fim do pri-
meiro tempo e desde então o
atleta segue em recuperação.

Para a posição, o técnico
Luís Castro tem utilizado o

Na manhã desta terça-fei-
ra, na Academia de Futebol, o
Palmeiras deu sequência à
preparação para o confronto
contra o Emelec-EQU, que
acontece nesta quarta, às 19h,
no Allianz Parque, pela quinta
rodada da fase de grupos da
Libertadores. Quatro jogado-
res seguem trabalhos individu-
alizados e devem ser desfal-
ques no duelo.

Em campo, após aquecimen-
to, a comissão de Abel Ferreira
comandou trabalhos técnicos
com ênfases táticas. Enquanto
um time tinha como objetivo al-
cançar uma meta normal com
um goleiro, a outra equipe tinha
de cumprir objetivos e ultrapas-
sar estacas dispostas nas extre-
midades do gramado.

Na sequência, o elenco par-
ticipou de uma atividade re-
creativa e, por fim, alguns atle-
tas aprimoraram cobranças de
faltas e pênaltis.

O zagueiro Luan e o ata-
cante Gabriel Veron seguiram
seus cronogramas individuali-
zados no gramado. O lateral-
direito Mayke e o lateral-es-
querdo Piquerez fizeram tra-
balhos na parte interna do cen-

Convocado pelo técnico Tite para os dois pró-
ximos amistosos da Seleção Brasileira, o lateral-
direito Danilo, da Juventus, corre o risco de ser
cortado da relação. Com uma lesão na face plan-
tar do pé, o jogador de 30 anos faz tratamento
para evitar ficar de fora da Data-Fifa.

Danilo ficou de fora do empate da Velha
Senhora na última segunda-feira contra a La-
zio, além de ter sido substituído na final da Copa
da Itália, na final da Copa da Itália, contra a
Inter de Milão. Os médicos da Seleção estão
acompanhado a evolução do atleta.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul e o Japão
em junho, nos dias 2 e 6, respectivamente. Os
atletas se apresentam em Seul a partir do dia
26 de maio, enquanto os brasileiros finalistas
da Champions League chegam a partir do dia
31. Nesta segunda-feira, a CBF anunciou a
convocação de Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull
Bragantino.

Danilo foi o principal nome de Tite na late-

Palmeiras segue sua preparação para
enfrentar o Emelec nesta quarta-feira

Palmeiras faz treino tático e técnico antes
de enfrentar o Emelec; veja provável time

Cesar Greco/SE Palmeiras

tro de excelência com mem-
bros do Núcleo de Saúde e
Performance. Todos eles de-
vem ser desfalques nesta
quarta-feira.

Apesar da diminuição dos
casos de Covid-19 e da flexi-
bilização das medidas de res-
trição por conta da pandemia,
o Verdão ainda não liberou a
presença de jornalistas nos trei-
namentos. Assim, as informa-
ções são fornecidas pela asses-
soria de imprensa do clube.

Um provável Palmeiras
para enfrentar o Emelec deve
ter uma escalação alternativa
e pode ir campo assim: We-
verton; Marcos Rocha, Kus-

cevic, Gustavo Gómez e Jor-
ge; Gabriel Menino (Danilo),
Atuesta e Gustavo Scarpa;
Breno Lopes, Wesley e Ra-
fael Navarro.

Com quatro vitórias em
quatro jogos e 20 gols marca-
dos, o Verdão lidera o Grupo
A da Libertadores com 12
pontos e 100% de aproveita-
mento. O objetivo do Alviver-
de é terminar a fase de gru-
pos com a melhor campanha
geral. Caso termine com 18
pontos, ou seja, vencendo os
próximos dois duelos, será
também a melhor campanha
da história da fase de grupos
da competição continental.

Danilo tem 45 partidas disputadas pela
Seleção Brasileira e um gol marcado

Danilo tem lesão no pé e faz tratamento
para evitar corte da Seleção
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ral direita durante as Eliminatórias para a Copa
do Mundo, tendo jogado 13 das 17 partidas da
competição, todas como titular. Seu reserva
imediato é Daniel Alves, do Barcelona.

Ganso viajou com o elenco para a partida na Argentina

Fluminense vai para a Argentina com dois
desfalques antes de decisão na Sul-Americana

Mailson Santana/Fluminense FC
lesão no músculo posterior de
coxa direita no primeiro tem-
po da partida contra o Palmei-
ras, válida pela quinta rodada
do Brasileirão, e vinha desfal-
cando Fernando Diniz. Sa-
muel Xavier e David Braz
também ficam disponíveis
para o treinador.

Felipe Melo não atua des-
de o primeiro jogo da final do
Campeonato Carioca, contra
o Flamengo. O volante passou
por uma cirurgia no joelho di-
reito e ainda não tem condi-
ções de retornar.

Outra ausência é o atacan-
te Fred. Ele já havia ficado fora
contra o Athletico-PR no sá-
bado porque voltou a se quei-
xar de “visão dupla” no olho
esquerdo. O camisa 9 já havia
apresentado o problema em
julho de 2020, quando teve de
passar por cirurgia. O time
volta a treinar na quarta-feira
à tarde, véspera do confronto.
A atividade acontece no cen-
tro de treinamento do Colón.

O jogo na Argentina pode
eliminar matematicamente o
Fluminense na competição em
caso de derrota. Terceiro co-
locado, o Tricolor entra em
campo na quinta-feira às 19h15
(de Brasília) e está um ponto
atrás do próprio Santa Fe, líder
do Grupo H. Apenas o primei-
ro colocado se classifica.

Antes do confronto com o
Unión Santa Fe fora de casa,
o Tricolor encara cinco horas
de viagem. O grupo vai pri-
meiro em direção a Rosário,
já na Argentina, em voo com
duração de cerca de três ho-
ras. Depois, jogadores e co-
missão técnica pegam um ôni-
bus por mais ou menos duas
horas até Santa Fé, onde fica
o Estádio 15 de Abril. Vale
lembrar que o avião é fretado
como manda a Conmebol.

Ganso havia sofrido uma

Thiago Rodrigues é um dos líderes
do Vasco. Jogo desta quinta

é contra o Guarani

Thiago Rodrigues projeta nova festa e vitória do
Vasco: �Consolidar cada vez mais essa nossa fase�

Daniel Ramalho/CRVG
- Nossa expectativa é muito grande. Esta-

mos confiantes e animados, ainda com a me-
mória do nosso último jogo e de tudo que vive-
mos com a nossa torcida em São Januário.
Sabemos que temos pela frente um jogo difícil
diante do Guarani. Respeitamos o nosso ad-
versário mas sabemos das nossas condições
para a partida e para a competição. Nosso foco
é vencer e consolidar cada vez mais essa nos-
sa fase dentro do G4 - afirmou o camisa 1.

O mando da partida é do Guarani. A Arena da
Amazônia, contudo, terá larga maioria vascaína.

- O Vasco está em todos os lugares. É incrí-
vel o que a nossa torcida faz, a forma como
eles vivem o clube e como nos apoiam. Não
me surpreende saber que em Manaus teremos
um encontro especial com os nossos torcedo-
res. É a força desse clube. Estamos ansiosos
para essa recepção em Manaus. Reforço que
será importante ter nossa torcida dentro da arena
para sairmos com a vitória - projetou.

Nesta terça-feira, o Vasco treinou pela
manhã no CT Moacyr Barbosa. A delegação
embarcou à noite para Manaus (AM).

Rafael enaltece torcida do Botafogo, entrega dos jogadores
e John Textor: �Não vejo a hora de voltar a jogar�

Rafael, do Botafogo, operou o pé esquerdo após
sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles
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argentino Renzo Saravia, que
teve uma boa passagem pelo
Internacional. Daniel Borges,
um dos remanescentes da
campanha vitoriosa da Série
B 2021, foi utilizado no lado
esquerdo no triunfo sobre o
Leão do Pici.

Essa foto é o que eu sinto
de mais maravilhoso… uma
torcida apaixonada, um dono
que hoje é apaixonado por esse
clube, os jogadores jogando
com paixão… Não vejo a hora
de voltar a jogar. Vamo vamo
vamo Botafogo!!!

O jogador levou um pisão

em seu primeiro jogo na tem-
porada no empate com o Bo-
avista por 1 a 1, na estreia do
time na Taça Guanabara. O
lance aconteceu no fim do pri-
meiro tempo e desde então o
atleta segue em recuperação.

Para a posição, o técnico
Luís Castro tem utilizado o
argentino Renzo Saravia, que
teve uma boa passagem pelo
Internacional. Daniel Borges,
um dos remanescentes da
campanha vitoriosa da Série
B 2021, foi utilizado no lado
esquerdo no triunfo sobre o
Leão do Pici.
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