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Setran reforça fiscalização do transporte irregular de areia
Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, veículos de carrocerias abertas só podem transportar cargas com guardas laterais fechadas

Agentes da Secretaria de Trânsito fiscalizando caminhões na Avenida Pedro Neiva de Santana

No último fim de semana,
o trecho da Avenida Pedro
Neiva de Santana, da entrada
do Jardim América até a Vila
Lobão, ficou prejudicado por
areia que caiu de um cami-
nhão e ficou espalhada na pis-
ta, oferecendo risco, princi-
palmente aos ciclistas e mo-
tociclistas que trafegam entre
os municípios de Imperatriz e
João Lisboa. 

De acordo com o secretá-
rio de Trânsito, Leandro Bra-
ga, nesta época do ano, devi-
do à estiagem do Rio Tocan-
tins, muitos motoristas, donos
de caminhões ou carros de
carrocerias, fazem o transpor-
te da areia sem se preocupar
se as laterais das caçambas
estão fechadas, se a carga está
totalmente coberta com lonas
apropriadas ou dispositivos
similares, e em bom estado de
conservação. “Não fazem a
transposição do material de
forma correta, gerando trans-
tornos e até fatalidades em
alguns casos”, comenta. 

O coordenador de trânsito,

Hodislan Maciel, explica que
a fiscalização nesse tipo de
imprudência ocorre durante
todo o ano, entretanto, desta-
ca que nesse período é mais
comum flagrar caminhões
transportando areia sem ne-
nhuma proteção.

“Mesmo sendo crime e
com fiscalização, em Impera-
triz ainda é comum essa cate-
goria de infração de trânsito.
A transposição irregular suja
as vias, pode causar sinistros,
e em alguns casos até mortes.
É uma atitude grave que deve
responsabilizar o condutor
que ainda insiste em transpor-
tar o material sem proteção”,
enfatiza Hodislan.

Além da fiscalização com
o transporte irregular, os
agentes estão de olho na do-
cumentação do condutor, e na
licença ambiental que permi-
te a retirada da areia em al-
guns lugares e outros não,
conforme as leis vigentes do
município.A areia no asfalto 
pode causar a queda de ciclis-
tas e motociclistas, provocan-

do ferimentos e em casos mais
graves, até a morte. Situação
que também pode prejudicar
quem caminha nas proximida-
des, pedestres que podem ser
atingidos por veículos desgo-
vernados após o contato com
areia na pista. (Islene Lima –
Ascom)

Para fomentar a pesqui-
sa no ambiente educacio-
nal, a partir do desenvol-
vimento de experiências
pautadas na ciência, no
protagonismo juvenil, na
criatividade e na corres-
ponsabilidade social, o
Governo do Maranhão
promoverá, no âmbito da
Secretaria de Estado da
Educação (Seduc), a 1ª
Feira de Ciências, Susten-
tabilidade e Inovação, des-
tinada a estudantes da rede
pública estadual e previs-
ta para acontecer na segun-
da quinzena de junho.   

O evento prevê a parti-
cipação de equipes escola-
res, compostas por alunos
e professores de todas as
Unidades Regionais de
Educação (UREs), que po-
derão inscrever projetos e
pesquisas desenvolvidos
nas unidades de ensino, em
duas categorias: “Experi-
mentação Científica”, com
apresentação de experiênci-
as científicas, esquemas,
equipamentos, fotos ou
protótipos que ilustrem e/
ou estejam relacionados ao
objeto da pesquisa desen-
volvido, que permitam a
visualização do evento em
tempo real. E “Inovação,
tecnologia e robótica”, que
consiste na apresentação de
projetos de pesquisa e ino-
vação nas áreas de Tecno-
logia e Robótica.

A secretária de Estado da
Educação, Leuzinete Perei-
ra da Silva, destacou que a
primeira Feira de Ciências,
Sustentabilidade e Inova-

Com intuito de fortalecer a parceria entre a
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a
Universidade Federal do Maranhão, gestores
das duas instituições se reuniram nesta terça-
feira (24), na sede da Seduc, em São Luís, para
estreitar o diálogo e discutir ações conjuntas
que irão impactar na formação dos profissio-
nais da educação e, por conseguinte, na apren-
dizagem dos estudantes.  

“A educação básica e o ensino superior pre-
cisam caminhar juntos, de mãos dadas, para
que as políticas educacionais sejam efetiva-
das, com impacto na aprendizagem, que é um
dos nossos principais desafios no Maranhão”,
destacou a secretária de Estado da Educação,
Leuzinete Pereira da Silva.

A secretária também acrescentou que a rede
estadual fará uma consulta junto aos docentes
a respeito da qualificação que almejam e, após
esse processo, firmará parceria com a UFMA
para a oferta dessas formações conforme a
necessidade apontada pelos profissionais da
educação. 

O reitor da UFMA, Natalino Salgado,

Educação e UFMA estreitam parceria
para fortalecer Educação Básica

acompanhado de sua equipe de gestão, enfati-
zou a continuidade da parceira institucional
com a Seduc para a formação docente e dis-
posição da Universidade para ampliar a forta-
lecer os laço com a Secretaria de Educação.
“Já temos a oferta de pós-graduação destina-
da aos professores, pelo PARFOR, com os
cursos de 1ª e 2ª graduação aos docentes da
rede pública, entre outras, e temos interesse
em ampliar essa parceria”, ressaltou o reitor.

Entre os assuntos discutidos na reunião está
a realização da quinta edição da Feira de Pro-
fissões, que será promovida pela UFMA, no
período de 13 a 16 de setembro, com a finali-
dade de subsidiar os estudantes de Ensino
Médio com informações acerca dos cursos de
graduação oferecidos pela instituição. A ideia
é que façam a escolha mais consciente no in-
gresso ao ensino superior.  Além disso, a Se-
duc prevê a realização, no Campus da UFMA,
em São Luís, de um evento sobre as Diretri-
zes Curriculares do Estado, com vista na Re-
formulação do Ensino Médio, em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas (FGV). (Secom)

Divulgação

Governo promoverá a 1ª Feira de
Ciências, Sustentabilidade e Inovação

para estudantes da rede pública estadual

Equipe de organização da Feira na Seduc

ção destinada a estudantes
da rede estadual foi ideali-
zada pelo governador Car-
los Brandão, o que reforça
seu compromisso e priori-
dade de sua gestão com a
educação.

“A primeira Feira de Ci-
ências, Sustentabilidade e
Inovação foi idealizada
pelo governador Carlos
Brandão e representa um
marco importante para a
Educação do Maranhão,
sobretudo por estimular as
escolas, professores e estu-
dantes à pesquisa, ao enga-
jamento da Rede Estadual
em projetos de sustentabi-
lidade e inovação no espa-
ço escolar. Além disso, re-
força a continuidade das
ações estratégicas com foco
na aprendizagem, aliando a
teoria e a prática. Nosso
intuito é garantir a maior
quantidade possível de tra-
balhos desenvolvidos na
escola, a fim de dar visibi-
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022

 A Câmara Municipal de Imperatriz – MA, localizada Rua Simplício Mo-
reira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da sua Pregoeira, institu-
ída pela portaria n° 001/2022, torna público que, com base na Lei Federal
n° 10.520/2002, Resolução n° 001/2021, Resolução nº 002/2021, aplican-
do-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a
Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie,
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 08 de junho de 2022, a licitação
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço,
por Item, pelo Sistema de Registro de Preços, tendo por objeto, os Servi-
ços de Controle de pragas urbanas, sanitização, limpeza de caixa d’agua
e caixa de esgoto, de interesse desta Casa Legislativa. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) às 13:30hs (tre-
ze horas e trinta minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais),
que deverá ser feito através de deposito e ainda estará disponível no site:
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ - Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço.

Imperatriz – MA, 25 de maio de 2022.
Hayanne Kliscia Lima da Silva

Pregoeira

lidade a esses projetos, re-
conhecer a importância
dessas produções, e estimu-
lar ainda mais nossos estu-
dantes e professores da
Educação Básica”, refor-
çou a secretária.

Os projetos escolares
inscritos deverão contem-
plar os eixos da Feira, que
são: Vida e ambiente; Ci-
dadania e inclusão social;
Sustentabilidade; Saúde e
bem-estar; Inovação e
Tecnologia, e Empreende-
dorismo.

A inscrição de projetos
e pesquisas na Feira será
realizada online, obede-
cendo edital com regula-
mento a ser publicado no
portal da Seduc (http://
www.educacao.ma.gov.br[/
url]). Os três melhores tra-
balhos de cada categoria
serão premiados, abran-
gendo a escola, professor
e estudantes participantes.
(Secom)
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Geral

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2022 A Prefeitura Municipal de João Lis-
boa – MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conheci-
mento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para a presta-
ção de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de abas-
tecimento de água (poços) do município de João Lisboa (MA), com reposição
de peças. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto
Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de
Abertura: 09 de Junho de 2022 às 08:00 hs (oito horas), 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

- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Empregada Doméstica
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior;

CNH A/D
- Alinhador e Balanceador de Pneus
- Caseiro
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar de Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Motorista de Caminhão - CNH "D"
- Técnico em Informática
- Gerente Comercial - Com Curso Superior na

área
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cur-

sando Marketing.

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.

AgroBrasília 2022 chega ao fim e registra
R$ 4,6 bilhões em negócios realizados

A AgroBrasília 2022 se encerrou no sábado, 21 de maio, após
cinco dias intensos de programação e de negócios. Nesse perí-
odo, foram registrados R$ 4,6 bilhões em negócios. Participa-
ram da Feira cerca de 520 expositores e passaram pelo Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci aproximadamente 135 mil pessoas,
de acordo com a assessoria de imprensa da maior feira tecnoló-
gica do Centro-Oeste e uma das maiores do Brasil.

Sementes e outros insumos, máquinas, implementos, veícu-
los, genética vegetal e animal, soluções de geração de energia
foram alguns dos atrativos disponíveis na Feira, para produto-
res de todos os portes e segmentos. O potencial das sementes,
por exemplo, pôde ser verificado nos plots das empresas de
tecnologia vegetal no Parque e por meio dos resultados da Com-
petição de Cultivares de Soja e Milho, divulgados no primeiro
dia da AgroBrasília.

Produtores também foram apresentados, por exemplo, a ser-
viços especializados de busca de eficiência energética nas pro-
priedades por meio da instalação de usinas de energia fotovol-
taica. As máquinas, tão necessárias ao plantio, foram outro des-
taque, com muitas novidades de plantadeiras, colheitadeiras,
escavadeiras, entre outras, além dos implementos, que tornam
o uso das máquinas mais completo.

Agro 4.0

Sardrones, com a proposta de controle biológico com utilização
de drones; em 2º lugar, a Moara Bioestimulantes Agroambien-
tais, com o produto Biopro Solo, bactérias solubilizadoras de
fósforo e indutoras de resistência à seca para manejo de cultu-
ras agrícolas, e em 3º, a Biotecland, com o Primafert, insumo
agrícola a base de microalgas.

Novo bioinseticida da Embrapa combate
pragas nas lavouras de soja, milho e algodão

Um pesticida composto por uma mistura inédita de dois isola-
dos da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) é o mais novo biopro-
duto indicado para controlar a lagarta-do-cartucho, Spodoptera
frugiperda, e a falsa-medideira, Chrysodeixis includens. O Acera
- nome comercial - foi desenvolvido com tecnologia Embrapa e
concebido em parceria com a Ballagro Agro Tecnologia, empresa
que o comercializará. 

A Bacillus thuringiensis (Bt) é uma bactéria que produz pro-
teínas com propriedades tóxicas específicas para insetos e que
são inofensivas para humanos e outros vertebrados. Diferente-
mente de pesticidas químicos, é inócuo para o meio ambiente. O
produto deve ser pulverizado sobre as folhas, e, ao comê-las,
as lagartas são afetadas pela ação dessas proteínas. 

“A grande vantagem desse produto biológico à base de Bt é
que ele não afeta o meio ambiente, não intoxica aplicadores, não
mata os inimigos naturais das pragas e não polui rios e nascen-
tes, contribuindo para a sustentabilidade”, destaca o pesquisa-
dor da Embrapa Fernando Hercos Valicente, desenvolvedor e
responsável pela tecnologia na Empresa.

“O Acera foi registrado para o controle dessas duas espécies
de lagarta e poderá ser usado em culturas como soja, milho,
algodão e diversas outras”, complementa o pesquisador, ao re-
velar que os dois isolados de Bt usados como matéria-prima do
bioproduto vieram da coleção da Embrapa Milho e Sorgo (MG).

Pragas resistentes
“A cada ano, por questões complexas diversas, observa-se

um aumento da resistência das principais pragas controladas
por cultivares transgênicas. Consequentemente, ocorre a am-
pliação do uso do controle químico em complemento aos
transgênicos, na tentativa de reduzir perdas na produção agrí-
cola. Tudo isso acarreta prejuízos econômicos, sociais e ambi-
entais expressivos”, relata Valicente, ao explicar que por reunir
duas cepas da bactéria Bt, com modos de ação distintos e com-
plementares, o Acera dificulta o aparecimento de resistência das
lagartas ao produto.

Por esses motivos, o cientista acredita que o uso de novos
inseticidas microbiológicos é uma importante alternativa para o
controle da lagarta-falsa-medideira e da lagarta-do-cartucho,
especialmente para os cultivos de milho, soja e algodão, nos
quais o ataque da praga é mais expressivo. “Os bioinseticidas
também contribuem para a sustentabilidade dos cultivos. Pela
sua especificidade biológica, atacam somente os insetos-alvo,
promovem maior equilíbrio da biodiversidade em comparação
aos químicos, favorecendo a manutenção de inimigos naturais
no campo”, explica o cientista. Os inimigos naturais são insetos
que ajudam a controlar as pragas, e quando é empregado o
controle químico na lavoura, eles também são afetados.

Defensivos biológicos
Em 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento (Mapa) registrou 95 defensivos de baixo impacto. Esse é
o maior número de registros de produtos desse perfil em um
mesmo ano. 

Os biopesticidas são  importantes ferramentas para tornar a
agricultura brasileira ainda mais sustentável. 

Atualmente, soma-se um total de 411 produtos de baixo im-
pacto disponíveis para os produtores.

Fonte: Mapa

Confira os destaques do Conexão Rural
para este fim de semana:

Além disso, instrumentos da agricultura digital e da agricultura
de precisão se sobressaíram – uma das ferramentas desse agro
4.0, o drone, e suas aplicações, foram apresentados em vários
momentos da Feira. Havia ainda alternativas para o período de
pós-colheita, nas áreas de armazenagem, beneficiamento e movi-
mentação de granéis, e para a gestão da propriedade rural.

A agenda ambiental ditou outros setores da AgroBrasília –
foram apresentados bioinsumos; técnicas sustentáveis, a exemplo
da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – com atividades no
campo demonstrativo de cinco hectares no Parque Ivaldo Cen-
ci –, além de todas as tecnologias que racionalizam o uso de
insumos, entre eles os defensivos agrícolas.

Agricultores familiares e pequenos agricultores tiveram seu
espaço garantido, com muito conteúdo técnico e novidades dis-
poníveis em diversas áreas da Feira, especialmente nos espaços
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distri-
to Federal (Emater-DF).

Painéis
A programação técnica também teve vários destaques – fó-

runs e painéis sobre bioinsumos, uso e conservação do solo,
produção de uvas e vinhos no Cerrado, atuação das mulheres
no agronegócio, por exemplo, foram bastante prestigiados.

“Finalizamos a AgroBrasília com uma certeza: definitivamente,
ela está entre as mais importantes do agro brasileiro. As avalia-
ções de expositores e público, em geral, foram altamente posi-
tivas. Ela encanta a todos pelo grande porte, pela excelente or-
ganização e tratamento diferenciado a expositores e público em
geral, e pela diversidade de tecnologias agropecuárias, pois é o
espelho da pujante região do Planalto Central”, declara Ronaldo
Triacca, presidente da AgroBrasília.

E a AgroBrasília 2023 já tem data marcada e vai ocorrer no
período de 22 a 26 de maio, de segunda a sexta-feira.

Inovação
No último dia da Feira, foram escolhidos e anunciados os

vencedores do INOVAAGROBRASÍLIA, o primeiro desafio de
soluções tecnológicas – que podem ser produtos, processos ou
serviços – voltadas ao Controle Biológico, uma ferramenta im-
portante no manejo fitossanitário das lavouras.

O desafio nacional teve como público-alvo empresários, aca-
dêmicos e pessoas empreendedoras com ideias inovadoras. Um
dos objetivos foi trazer para o campo as tecnologias desenvol-
vidas nesse ecossistema de inovação, como alternativas de ma-
nejo fitossanitário das lavouras.

Foram vencedores os seguintes projetos: em 1º lugar ficou a

Lima Rodrigues e a jornalista e diretora
de Marketing da AgroBrasília, Lydia Costa

Lima Rodrigues e o presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães, durante entrevista para

o Conexão Rural sobre a AgroBrasília

Ana Cláudia Aragão

Ana Cláudia Aragão

Agro-Brasília, realizada de 17 a 21 maio, trouxe  muita novi-
dade em  tecnologia para o homem do campo:

Negócios na AgroBrasília ultrapassam os R$ 4,5 bilhões
Produtores rurais do Pará participam da Expozebu, em Ube-

raba,  e mostram a força da pecuária paraense;
E ainda entrevistas com os presidentes da Caixa Econômica

Federal, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil, Fausto Ribei-
ro, sobre crédito para o agronegócio.

Na parte musical, teremos mais uma vez a dupla mineira
Russo e Mário
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Esporte

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022

 A Câmara Municipal de Imperatriz – MA, localizada Rua Simplício Mo-
reira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da sua Pregoeira, institu-
ída pela portaria n° 001/2022, torna público que, com base na Lei Federal
n° 10.520/2002, Resolução n° 001/2021, Resolução nº 002/2021, aplican-
do-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a
Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie,
realizará às 08:00hs (oito horas) do dia 07 de junho de 2022, a licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por
Item, pelo Sistema de Registro de Preços, tendo por objeto, a Locação de
um veículo, tipo Van, 2020/2021, seguro total com Responsabilidade de
Vida do locador, mínima de 14 passageiros, com ar-condicionado, motor
de 20 cilindrada, com motorista e combustível, diária de até 500km, de
interesse desta Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão à dis-
posição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) às 13:30hs (treze horas e trinta
minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos medi-
ante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá
ser feito através de deposito e ainda estará disponível no site: http://
www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ - Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço.

Imperatriz – MA, 25 de maio de 2022.
Hayanne Kliscia Lima da Silva

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022

 
A Câmara Municipal de Imperatriz – MA, localizada Rua Simplício Morei-

ra, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da sua Pregoeira, instituída
pela portaria n° 001/2022, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002, Resolução n° 001/2022, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/
2006 e demais normas pertinentes à espécie, realizará às 14:00hs (cator-
ze horas) do dia 07 de junho de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, tendo por objeto,
Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de
disponibilização de cópias de segurança de dados (backup como servi-
ço), incluindo a manutenção mensal do sistema de armazenamento e
serviço de Digitalização de documentos, incluindo todo o acervo  dos
documentos do arquivo geral da Câmara Municipal, de interesse da Câma-
ra Municipal de Imperatriz. Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
07:30hs (sete horas e trinta minutos) às 13:30hs (treze horas e trinta
minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos medi-
ante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá
ser feito através de deposito e ainda estará disponível no site: http://
www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ - Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço.

Imperatriz – MA, 25 de maio de 2022.
Hayanne Kliscia Lima da Silva

Pregoeira

Em reta final na sua trajetória na Seleção
Brasileira, Tite ainda não sabe qual será seu
futuro após a Copa do Mundo do Qatar. Em
entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV
Gazeta, no último domingo (22), o treinador
falou sobre uma possível volta ao Corinthians,
no entanto, descartou um retorno ao futebol
nacional, pelo menos em 2023.

- O que posso dizer, sim, é que no ano que
vem não vou trabalhar em nenhuma equipe
brasileira. Isso eu tenho o compromisso e pa-
lavra dada à minha esposa, à minha família -
disse Tite, que complementou:

- Tenho um carinho e respeito muito gran-
des pelo Corinthians e por todas as equipes
que passei. Nada está descartado. Tenho um
carinho e uma gratidão, assim como tenho por
outros clubes. Então, está absolutamente aber-
to para uma sequência profissional que possa
surgir. Não descarto nada - completou.

No clube paulista, o treinador conquistou os
Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, a
Copa Libertadores e o Mundial de Clubes de
2012, além da Recopa Sul-Americana e Pau-
listão de 2013.

O nome do treinador brasileiro foi ventilado
para comandar o Arsenal, da Inglaterra, clube
que tem Edu Gaspar como diretor esportivo.

Após superar marca de Fábio ao alcançar
seis jogos seguidos sem sofrer gol na atual tem-
porada, Rafael Cabral credita muito do bom
momento do Cruzeiro a atual gestão de Ro-
naldo Fenômeno no clube.

Em entrevista em Belo Horizonte, o goleiro
comparou a gestão do fenômeno com admi-
nistrações europeias, e disse que os jogadores
recebem salários antecipadamente.

- A gente fala do Cruzeiro, das dívidas, dos
problemas, mas eles, hoje, têm pagado salári-
os antecipados. Uma boa gestão. Voltei ao
Brasil, mas parece que estou na Europa em
questão de organização. Ele sabe o que é ter
dono, ter presidente, decisões não são políti-
cas. São estudadas. - expressou o goleiro do

A Uefa divulgou nesta terça-feira a nova bola da final da Champions Lea-
gue 2021/2022, a ser disputada por Real Madrid e Liverpool, no sábado, em
Paris. A bola tem a palavra ‘peace’ (paz, em inglês) para passar uma mensa-
gem em meio aos conflitos militares entre Rússia e Ucrânia.

Vale lembrar que a decisão da Champions League ia ser disputada em São
Petersburgo, na Rússia, mas devido a guerra, o palco da final mudou. A Uefa
alterou para o Stade de France, em Paris.

- A bola foi projetada para transmitir uma mensagem simples de paz, perten-
cimento e esperança que será passada de jogador para jogador a cada chute da
bola e além do Stade de France até os cantos mais distantes do mundo - disse
a Adidas, fabricante da bola.

Após a final entre Real Madrid e Liverpool, a bola não será comercializada,
mas sim leiloada e todo o valor arrecadado vai ser doado para o ACNUR, Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.

O técnico Rogério Ceni vem fazendo um bom
trabalho no São Paulo nesta temporada. Prova
disso é que o treinador é o único brasileiro a es-
tar no G6 do Campeonato Brasileiro, na terceira
colocação, com 12 pontos conquistados.

Os treinadores portugueses são maioria no
grupo dos seis melhores do campeonato. Ví-
tor Pereira, líder do Brasileirão com o Corin-
thians, Abel Ferreira, vice-lider, que dirige o

Bola da final da Champions
League 2021/2022

Uefa divulga bola da final da Champions
commensagem de paz
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Tite deixará o comando da Seleção Brasileira após a Copa

Tite diz que não assumirá nenhum
time brasileiro após Copa do Mundo

Lucas Figueiredo/CBF

Contudo, o técnico da Seleção voltou a des-
mentir a possibilidade e garantiu foco total em
comandar o Brasil na Copa do Qatar.

- Isso foi uma mentira divulgada, me mani-
festei de forma pública. Absolutamente não teve
nada, porque tenho uma responsabilidade muito
grande com meu cargo. Quero estar na plenitu-
de até o final do meu contrato, até o final da
Copa do Mundo. Eu só admito falar alguma
coisa de alguma forma sobre alguma possibili-
dade de ter terminado meu trabalho, porque te-
nho ética, conduta, um passado que me dá con-
dição de me colocar dessa forma - afirmou.

Não é a primeira vez que Tite projeta um
‘ano sabático’ em sua carreira como treina-
dor. Em 2013, após uma temporada abaixo
das expectativas depois da conquista do títu-
lo mundial, o gaúcho decidiu se retirar do
mercado. O técnico foi até a Europa para um
período de estudos com grandes treinadores
do futebol mundial, como Carlo Ancelotti do
Real Madrid.

Desde junho de 2016 na Seleção, Tite tem
a Copa do Mundo no Qatar como a grande
oportunidade de escrever seu nome na histó-
ria do Brasil. O técnico tem até hoje 54 vitóri-
as, 13 empates e cinco derrotas com a equipe
verde e amarela.

Rogério Ceni comanda o São Paulo,
que tem 12 pontos no Brasileirão

Rubens Chiri /saopaulofc.net
Rogério Ceni é o único técnico brasileiro no G6 da Série A

Palmeiras e Luis Castro, quinto colocado no
comando do Botafogo, são os representantes
da terra lusitana.

Fecham o grupo dois argentinos: El Tur-
co Mohamed, quarto colocado com o Atléti-
co-MG e Fabián Bustos, na sexta posição
com o Santos.

Vale destacar também que dos 20 treinado-
res do Campeonato Brasileiro, somente Ceni
e Felipão, do Athletico-PR, já foram campe-
ões do torneio. Ceni conquistou o troféu pelo
Flamengo, em 2020, enquanto Felipão venceu
com o Grêmio (1996) e Palmeiras (2018).

VEJA OS TÉCNICOS DO G6 NESTE
MOMENTO DO BRASILEIRÃO

1º - Vítor Pereira (português) - Corinthi-
ans: 14 pontos

2º - Abel Ferreira (português) - Palmeiras:
12 pontos

3º - Rogério Ceni - São Paulo: 12 pontos
?4º - ‘El Turco’ Mohamed (argentino) -

Atlético-MG: 12 pontos
?5º - Luís Castro (português) - Botafogo:

12 pontos
6º - Fabián Bustos (argentino) - Santos: 11

pontos

Rafael Cabral diz que gestão de Ronaldo antecipa
salários e comenta sobre o Galo no Brasileirão

Rafael Cabral durante entrevista
em Belo Horizonte
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time celeste.
Quando perguntado sobre

Ronaldo, Rafael Cabral des-
tacou o compromisso do ges-
tor com o clube.

- Ele é um Fenômeno. Um
cara inacreditável. Ele vem
bastante. Pelo menos duas
vezes por mês ele aparece nos
jogos. Ele entra no vestiário,
todo mundo bobo. Só selfie. -
explicou Rafael Cabral.

O goleiro do time celeste
foi perguntado sobre o rival
Atlético-MG. Rafael Cabral
chegou a elogiar o Galo, mas
disse acreditar que o rival não
ganha o Campeonato Brasilei-
ro neste ano.

- O Atlético de Minas tem
um grande time. Mas acho
que, nesse ano, não ganha não-
disse Rafael Cabral rindo.

Botafogo apresentou o projeto para
o staff de Nicolas de La Cruz

Um dos clubes que mais agitou o mercado
da bola no começo do ano, o Botafogo prome-
te manter o ritmo na segunda janela de trans-
ferências. O clube teve uma conversa inicial e
apresentou o projeto esportivo ao empresário
de Nicolas de La Cruz, do River Plate. O Al-
vinegro tem interesse na contratação do meio-
campista de 24 anos.

O uruguaio tem contrato com os Millonari-
os se encerrando no fim do ano e essa é uma
das confianças do Botafogo em uma possível
contratação. Três clubes da Europa também
buscaram informações de De La Cruz e são a
grande concorrência do Glorioso nesta corri-
da pelo atleta.

De qualquer forma, a diretoria do Botafogo

não promete jogar a toalha de forma fácil. Um
primeiro contato foi feito com a equipe que cui-
da da carreira do jogador uruguaio e o projeto
esportivo da SAF/clube-empresa foi apresen-
tado. Valores ainda não chegaram a ser discuti-
dos, mas isso deve pauta para próximos encon-
tros. A conversa foi considerada neutra, sem
dar esperança nos corredores do Estádio Nil-
ton Santos, mas também sem causar decepção.

O Alvinegro coloca Nicolas De La Cruz como
o grande “sonho de consumo” no sentido de trans-
ferência para a próxima janela. Vale lembrar que
o clube tem contatos com Eran Zahavi, do PSV,
e Fernando Marçal, do Wolverhampton, mas os
jogadores chegariam de graça por ficarem livres
dos respectivos clubes.

Como o contrato de De La Cruz com o Ri-
ver Plate acaba no fim do ano e ele sinaliza
que não vai renovar o vínculo, a saída de for-
ma imediata pode ser facilitada. Com a possi-
bilidade da assinatura de um pré-contrato e a
saída gratuita para outro clube em janeiro, o
Botafogo confia em um desconto no valor de
mercado do meio-campista já para agora, na
janela do meio do ano.

O jogador de 24 anos é constantemente
convocado para a seleção do Uruguai e um
dos jogadores importantes do River Plate de
Marcelo Gallardo nos últimos anos. O Botafo-
go ainda pretende fazer novas investidas nas
próximas reuniões com o estafe do atleta.

Botafogo tem conversas com empresário de De La
Cruz, do River Plate, e coloca meia como prioridade

A
le

ja
nd

ro
 P

ag
ni

/A
F

P


		2022-05-25T05:40:53-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-05-25T05:41:08-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-05-25T05:41:26-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133




