
(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-2Publicações
Quarta, 29 de junho de 2022
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MONITORAMENTO,
ALARME,

CFTV
E CERCA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE:

MPERATRIZI

CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

Rua Paraíba, 762 � Imperatriz - MA
Fone: 3524-1487

Residência Médica no Hospital dos
Servidores do Estado Rio de Janeiro

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona - Espanha

Cardiologia • Clínica Médica

CRM -MANº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649
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ASSINE E LEIA

By Isabel MuellerBy Isabel Mueller

O dia traz muito
trabalho e um
reequilíbrio, fa-
vorecendo as re-

lações de trabalho e de amor. Pode
acontecer troca de favores. Existe
algum jogo de interesse acontecen-
do, então se certifiquedequeas tro-
cas são justas e de que você não vai
ficar devendo nada para ninguém.
Exerçamais a generosidade.

O dia pode trazer
um poder pesso-
al grande e você
pode gerar mu-

danças grandes na sua vida, mas
lembre-se de que essas mudanças
vão causar impacto direto na vida
daspessoasqueamae/oucomquem
convive. O dia também pode trazer
umaenergia de excesso edistração.
Tome cuidado com essa tendência,
que vai te levar a perder tempo.

O dia traz muito
trabalho, mas é
importante ter
iniciativa para se

sobressair ou conquistar. Evite a
passividade e a timidez. Além dis-
so, mantenha seus pés no chão, o
foco e a objetividade para conseguir
avançar, produzir e resolver proble-
mas. Evite o vitimismo e recupere
suas forças.

O dia traz sorte e
abundância, e
isso pode vir por
meio das suas re-

lações ou do seumerecimentomes-
mo.Mantenhasua fé, porqueamaré
pode trazerbenefícios.Apenas tome
cuidado com os excessos e não fi-
que deslumbrado comas benesses.
Seja mais desapegado, senão pode
acontecer o oposto: algum prejuízo
financeiro ou perdas.

O dia pode trazer
preocupações,
por isso é impor-
tante esvaziar

umpoucoamenteedeixar as coisas
fluírem. É importante equilibrar pen-
samento eação, senãovocê tendea
pensar demais e, no final, acabanão
fazendo nada efetivo.

Odia trazmudan-
ças súbitas ou
obstáculos que
exigirão de você

umaposturadeadaptação,mas isso
não quer dizer que você não vá se
irritar, portantomantenha a calma,
senão issopodeser ruimparaassuas
relações,nasquaisvocê tendeades-
contar suas frustrações.

O dia te desafia a
encarar seusme-
dos e a reprogra-
mar sua mente,

porqueoúnicodesafioquevocêpode
ter é a sua própriamente sabotando
seus planos e relacionamentos. Bus-
que perceber o que anda pensando e
sentindo e perceba comoa sua visão
anda estreita.

O dia pode trazer
umanecessidade
de repensar e
simplificar. Pode

ser omomento ideal de celebrar suas
pequenasvitóriasenãosecobrar tan-
to. Busque ver o ladomaismágico e
bomda vida. Quantomenos esperar
dosoutros,melhor seráemenos frus-
tração terá. Faça por si e mantenha
a leveza.

O seu dia tende a
ser mais tranqui-
lo e você sente
mais calma para

resolver os problemas que surgirem.
É umdia de vitória e alguma facilida-
de. Seu bem-estar tende a ser o foco
e, dessa forma, sua saúde fica po-
tencializada. É um dia feliz, com re-
alização de desejos ou boas trocas
afetivas.

O dia pode trazer
muita conexão
com as pessoas,
mas de uma for-

ma mais mental, então as relações
de trabalho estão potencializadas,
saiba relaxar um pouco e não ficar
levando tudo tão a serio. O foco pre-
cisa ser o seu bem-estar e a sua saú-
de, então aproveite a energia e faça
algo a mais por si mesmo.

Hoje o dia pede
que você abando-
ne algo que não
está fluindo ou

está trazendo problemas: algum há-
bito, projeto ou relação. Não tenha
medo de desapegar e seguir rumoao
novo, seja lá qual for. Existe a neces-
sidade de uma limpeza mental de
ideias rígidas ou obsessivas. Foque
mais no seu lado emocional e saiba
que tudo tem começo, meio e fim.

O dia pede mais
gratidão e equilí-
brio,portantonem
tanta ambição,

nem tanta satisfação. Saiba olhar
para tudoque tem,masnão fique es-
tagnado.Odia trazmais calmaepaz,
mas ideias novas precisam ser colo-
cadas em prática, então busque se-
mear o novo.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO!
Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da
Cruz.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.
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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

- Pintor Automotivo
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Empregada Doméstica
- Tapeceiro
- Auxiliar de Loja
- Açougueiro/Peixeiro
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas
- Vendedor de Balcão
- Técnico em Refrigeração
- Serviços Gerais Para Fazenda
- Auxiliar de Expedição - PCD
- Auxiliar de Entrega - PCD
- Cozinheira Para Restaurante
- Churrasqueiro
- Costureira
- Auxiliar de Cozinha - para trabalho noturno
- Auxiliar de Serviços Gerais - Trabalho Noturno
- Assistente de Vendas
- Atendente Comercial
- Babá
- Encarregado Operacional - Curso Superior em
Administração/Logística
- Padeiro
- Ajudante de Padeiro - Para morar em Campestre.

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.

COMUNICADO
ANTÔNIO DE PÁDUA COELHO

CPF: 042.653.511-15
ANTÔNIO DE PÁDUA COELHO, CPF 042.653.511-15, torna público

que requereu junto à Secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais -SEMA MA, em 24/06/2022, a Licença Ambiental de Regularização (LAR)
para a FAZENDA CAMPO LARGO, Mat 1674, L n° 2-F, fls. 176, atividade
‘de Bovinocultura, município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, conforme da-
dos constantes no e - processo nº 133545/2022.

COMUNICADO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL AÇAILANDIA SPE LTDA, CNPJ

n° 18.080.053-0001-25, Torna público que requereu da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA, a Autoriza-
ção para Perfuração de Poço tubular profundo, conforme Processo
nº 133604/2022 localizado a Rodovia BR 010, Km 1420, Bairro Barra
Azul Centro, Cep 65.930-000, na cidade de Açailândia-MA

limarodrigues.lima@gmail.com

Fider Pescados exporta 10% da produção,
levando a qualidade da tilápia brasileira

para sete países, incluindo Estados Unidos
A tilápia cultivada e processada hoje, em Rifaina, interior

do Estado de São Paulo, chega amanhã aos Estados Unidos.
Devido à agilidade do processo, ela está fresca, pronta para
consumo do maior e mais importante mercado mundial de
proteínas animais.

“Esse produto diferenciado sai da Fider, um dos maiores
projetos de produção de tilápia do Brasil, diretamente para a
mesa de milhares de norte-americanos em apenas 24 horas.
Além de grande, o mercado dos EUA é extremamente exi-
gente. Ou seja, só estamos lá porque nossa tilápia é de alta
qualidade. Além disso, há a agilidade logística, com diferen-
tes rotas aéreas de São Paulo para aquele país. Esta é uma
vantagem que nossos concorrentes asiáticos, como a China,
não têm devido à distância, apesar de ter preço mais com-
petitivo que o nosso”, explica Juliano Kubitza, gerente res-
ponsável pela Fider Pescados, de acordo com a agência Texto
Comunicação.

relação ao mesmo mês do ano passado. O aumento do valor
foi causado pela elevação nos preços médios de exportação
dos produtos agropecuários brasileiros. 

De acordo com levantamento elaborado pela Secretaria
de Comércio de Relações Internacionais do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento, o volume de produtos
exportados teve uma queda de 12,6% em maio, na compara-
ção com maio de 2021. A redução de volume exportado pode
ser explicada em função, principalmente, da diminuição das
exportações de soja em grão, que apresentaram queda de 4,3
milhões de toneladas em maio de 2022 frente a maio de 2021.

A participação relativa do setor nas exportações totais bra-
sileiras alcançou 51% em maio. 

Nos cinco primeiros meses de 2022, as exportações brasi-
leiras do agronegócio somaram US$ 63,62 bilhões (+29,0%),
valor histórico para o período. O recorde anterior para o perí-
odo (de janeiro a maio) foi em 2021, quando as exportações
registraram US$ 49,33 bilhões.

Setores
Os cinco maiores setores exportadores do agronegócio

foram: complexo soja (53,9% de participação); carnes (14,8%
de participação); produtos florestais (10,4% de participação);
complexo sucroalcooleiro (4,4% de participação); e café (4,2%
de participação). 

O principal setor exportador do agronegócio brasileiro é o
complexo soja, que registrou um valor recorde em maio de
2022, atingindo US$ 8,15 bilhões. O valor foi 6,2% superior
na comparação com o exportado em maio de 2021. O princi-
pal fator responsável por esse valor recorde foi o aumento
dos preços médios de exportação dos produtos do setor, que
subiram, em média, 39%.

Importações
As importações brasileiras do agronegócio somaram US$

1,53 bilhão em maio de 2022 (+25,3%). As importações de
fertilizantes somaram US$ 3,11 bilhões, com alta de 277,8%
em relação a maio de 2021. O volume importado aumentou
56,7%, passando de 2,6 milhões de toneladas para 4,07 mi-
lhões de toneladas em 2022. 

O principal fator responsável pelo incremento das impor-
tações de fertilizantes foi a elevação do preço médio de aqui-
sição da tonelada, que subiu 141,2%, chegando a US$ 763,9
por tonelada.

Homenageado mais uma vez pela Câmara
de Vereadores de Parauapebas

Em junho de 2019, recebi o Título de Cidadão Honorário
de Parauapebas-PA, concedido pela Câmara Municipal, por
iniciativa do vereador Rafael Ribeiro (MDB).

Na segunda-feira (27), por iniciativa do vereador Israel
Miquinha (PT), recebi a Comenda Milton Martins, uma das
mais importantes do Poder Legislativo de Parauapebas.

Fiquei muito grato e feliz  pela a homenagem, que o ocorreu
no plenário da Câmara e contou com a presença da minha
esposa, Ana Cláudia Aragão, amigos e admiradores do Cone-
xão Rural. A homenagem foi pelos 10 anos do Conexão Rural,
que fez aniversário em 18 de dezembro do ano passado, e pelo
trabalho social que faço na localização de pessoas desapareci-
das. Já desvendei 15 casos desde 2018. Na oportunidade, ou-
tras pessoas de Parauapebas também foram homenageadas
com os títulos de Cidadãos Honorários da cidade.

Muito obrigado ao vereador Israel Miquinha e a todos os
vereadores que aprovaram as propostas por unanimidade.
Obrigado meu Deus e obrigado por Parauapebas por ter me
acolhido também há mais de 11 anos. Valeu.

10 mil toneladas por ano
Atualmente, a Fider produz cerca de 10 mil toneladas de

tilápia por ano. Cerca de 10% desse total é exportado para
sete países – além dos Estados Unidos, Canadá, Taiwan, Ve-
nezuela, Bangladesh, Sri Lanka e Indonésia – na forma de
filé fresco e congelado, escamas e pele. “A tilápia brasileira é
de alto padrão, trabalhamos com boas práticas e somos reco-
nhecidos por essa qualidade pelos importadores. Porém, en-
frentamos pesados custos de produção e logística, que têm
dificultado a conquista de novos mercados internacionais”,
explica Kubitza.

Kubitza destaca que o Brasil poderia concorrer em igual-
dade com Colômbia e Costa Rica, outros importantes forne-
cedores do mercado norte-americano. “Porém, nós paga-
mos mais que o dobro do frete por quilo”, comenta. “O ex-
plosivo aumento dos fretes foi provocado pela instabilidade
econômica causada pela pandemia. Além disso, a guerra
entre Rússia e Ucrânia elevou consideravelmente os preços
das commodities e do petróleo, pressionando ainda mais os
custos de produção”.

Estados Unidos
Porém, destaca Kubitza, esses problemas não explicam

porque a tilápia da China, mesmo pagando taxa de 25%, en-
tra no mercado norte-americano mais barata que a nossa.
“Os EUA representam um mercado fantástico. Se tivésse-
mos custo adequado, poderíamos conquistar percentual mai-
or, principalmente de filé fresco, contribuindo para fortalecer
ainda mais a piscicultura brasileira, que já é a quarta maior
em tilápia no mundo”.

8,5 milhões de toneladas de tilápia
Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe-

BR), em 2021 o país exportou 8,5 mil toneladas de tilápia,
com receita de US$ 18,2 milhões. Além dos custos de produ-
ção elevados e de logística, outro obstáculo ao aumento dos
embarques é a suspensão, desde 2018, da entrada do peixe
de cultivo do Brasil na União Europeia, devido a problemas
com a pesca extrativa.

Em 13 anos de atuação, a Fider Pescados investiu mais de
R$ 200 milhões no seu complexo de produção e processando,
incluindo a fábrica de farinhas e óleos. No total, a empresa
gera 550 empregos diretos e mais de 2.500 indiretos em Rifa-
ina e nas cidades vizinhas.

Com recorde para o mês de maio,
exportações do agronegócio
passam de US$ 15 bilhões

As exportações do agronegócio brasileiro somaram US$
15,11 bilhões em maio de 2022, com uma alta de 14,2% em

Fider Pescados se destaca na
exportação de tilápia para 7 países

Ana Cláudia Aragão, o esposo Lima Rodrigues,
homenageado pela Câmara de Vereadores de

Parauapebas, e o autor da proposta,
vereador Israel Miquinha

Fider/Divulgação

Destaques do Conexão Rural
O nosso programa Conexão Rural (veiculado pela Rede

TV de Parauapebas -PA, pela parabólica via TV Milagro
Brasil de Brasil, pelo canal no you tube Conexão Rural Brasil
e pela TV Web O PROGRESSO, de Imperatriz) fala sem-
pre sobre agronegócio e agricultura familiar e abre espaço
para a música sertaneja, a moda de viola, a boa música regi-
onal, o forró pé de serra e as manifestações culturais e religi-
osas, como Folia de Reis, entre outras.

No programa deste fim de semana, vamos destacar a for-
ça das festas juninas, especialmente em Parauapebas e em
Canaã dos Carajás, no Pará.

Você verá os bastidores do Festival Junino Jeca Tatu em
Parauapebas e os bastidores da Festival Folclórico Canaã
Cidade Junina, em Canaã dos Carajás.

Teremos músicas de Vamberto Pereira, Juquinha do Acor-
deon, Aviões da Pisadinha, banda Forró Xiado e banda Forro-
zão Tropykália.

Jhon Lenon - assessoria de imprensa do vereador Miquinha
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Esporte

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
NILTON COELHO RODRIGUES  – CPF  323.548.783-20 Torna pú-

blico que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais SEMA-MA, em São Luís a Licença Única Ambiental (LUAR)
e para atividade agrosilvipastoril, número do e-processo 102213/2022 da
propriedade: Fazendas ATOLEIRO I E II, zona rural, sob as coordenadas -
Lat: 06°36’23,34" S e Long: 46°56’14,3" O – São João do Paraíso – MA.

Uma bomba agitou o mer-
cado europeu nesta terça-fei-
ra. A imprensa do “Velho Con-
tinente” informa que o Paris
Saint-Germain teria informado
que não conta com Neymar
para a próxima temporada.

A rádio francesa RMC de-
talha que a equipe parisiense
já teria passado sua posição
para o jogador da Seleção
Brasileira citando fontes pró-
ximas ao presidente Nasser
Al-Khelaïfi.

Assim, Ney não tem lugar
no novo PSG. O clube fran-
cês quer realizar uma refor-
ma profunda que culminaria
com a saída do brasileiro da
equipe.

O time parisiense estaria
farto de Neymar. Segundo as
fontes citadas, Mbappé, que
renovou e teve carta branca
por parte dos dirigentes para
ser o líder dessa reformula-

A Suécia bateu o Brasil por
3 a 1 nesta terça-feira em amis-
toso de preparação para a
Copa América Feminina, que
começa em julho. A equipe de
Pia Sundhage abriu o placar,
mas não soube controlar as
ações com o resultado a favor
e sofreu a virada das suecas.

A Seleção Brasileira teve
dificuldades para construir no
primeiro tempo. A Suécia fi-

Além das 10 baixas por suspensão, lesões
e Covid-19, o Flamengo não terá o técnico
Dorival Júnior na beira do gramado diante do
Tolima, nesta quarta, na ida das oitavas de fi-
nal da Libertadores. A Conmebol comunicou
que o técnico tem um jogo de suspensão a
cumprir devido a uma infração ainda como trei-
nador do Ceará, em maio.

Auxiliar de Dorival Jr, Lucas Silvestre co-
mandará a equipe diante do Tolima. A bola rola
às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manuel
Murillo Toro, em Ibagué. O jogo de volta será
no próximo dia 6, no Maracanã.

O departamento de futebol do Flamengo
sabia e já trabalhava com a possibilidade de
Dorival ser suspenso pela Conmebol antes da
ida contra o Tolima - a qual foi confirmada
pela entidade nesta terça.

O jogo que gerou a suspensão de Dorival
Júnior foi entre Ceará e Indepediente, em 25, O Palmeiras vai com tudo

para encarar o Cerro Porteño,
nesta quarta-feira (29), e re-
petir a excelente primeira fase
da Copa Libertadores. Como
fez a melhor campanha, o
Verdão tem o direito de deci-
dir todos os mata-matas em
casa. Por isso, o primeiro con-
fronto de ida das oitavas de
final será em Assunção, no
Paraguai.

Titular absoluto da posição,
o goleiro Weverton comentou
sobre a preparação da equipe
de Abel Ferreira e, também,
sobre a importância de man-
ter as marcas positivas con-
tra o time paraguaio.

- A preparação foi mais fo-
cada no descanso e na recu-
peração para quem jogou con-
tra o Avaí. Estamos todos fo-
cados e preparados, sabemos
como é jogar Libertadores e
como será mais um confronto
difícil - iniciou o arqueiro.

Weverton também projetou
o reencontro com Arce, ídolo
palmeirense e atual treinador
do Cerro Porteño. O atual go-
leiro alviverde disse que só viu
o ex-lateral-direito pela televi-
são, e elogiou a forma como
cobrava faltas e pênaltis.

- O Arce será muito bem
recebido por todos por tudo o

O goleiro Weverton falou sobre o duelo
contra o Cerro Porteño

Weverton fala em foco contra o Cerro Porteño e
projeta encontro com Arce, ídolo do Palmeiras

Cesar Greco/Palmeiras

que fez vestindo a camisa do
Palmeiras. A gente sempre
tem que valorizar quem tem
bons serviços prestados e essa
gratidão é muito importante
para as pessoas que dedica-
ram uma parte de sua vida
para fazer o melhor pelo clu-
be - disse Weverton.

- Ele é um vencedor, vi só
pela televisão, ele batia muito
bem faltas e pênaltis, tinha
uma batida diferenciada e será
muito bem tratado e nos tra-
tará muito bem também. Ele
está fazendo um grande tra-
balho, classificou o Cerro por
mérito e tenho certeza de que

será um jogo duro. Vai ser
bacana poder reencontrá-lo.
Sempre será um ídolo - com-
pletou.

O ex-lateral-direito é o es-
trangeiro que mais entrou em
campo pelo Verdão, ao lado do
chileno Valdivia, com 241 jo-
gos. Além disso, é o segundo
que mais fez gols, com 57 bo-
las na rede.

Entre 1998 e 2002, Arce
conquistou Copa do Brasil
(1998), Copa Mercosul
(1998); Copa Libertadores da
América (1999), Torneio Rio-
São Paulo (2000) e Copa dos
Campeões (2000).

Neymar não deve seguir no PSG após a janela de transferências do verão europeu

PSG avisa a Neymar que não conta
com ele para a próxima temporada

John Berry/Getty Images

ção, teria destacado a siste-
mática indisciplina nos treinos
e na recuperação pós-jogo do
brasileiro.

“Neymar não gosta de
treinar. Ele joga com três ou
quatro quilos extras há anos,
mas na competição ele foi o
atacante mais honesto da
equipe, aquele que mais cor-
reu para se oferecer e defen-
der”, disseram fontes próxi-
mas à diretoria ao jornal es-
panhol El País.

Já faz algum tempo que o
PSG está decepcionado com
Neymar. Desde sua renova-
ção multimilionária em maio
de 2021 (até 2025), o de-
sempenho do futebolista está
longe de ser o desejado e há
meses parece que a paciên-
cia do emir do Catar, dono
do clube, chegou ao fim. A
equipe parisiense busca se
livrar do atacante brasileiro,

mas seus altos salários difi-
cultam a saída.

O jornal El País detalha que
houve uma reunião entre o clu-
be e o pai de Neymar e nela
foi garantido o pagamento de
tudo o que é devido. ‘O pai’
era colaborativo desde que
seja cobrado o estipulado no
seu contrato, renovado auto-
maticamente até 2027, um
valor que rondaria os 200 mi-
lhões de euros (cerca de 1 bi-
lhão de reais).

Luis Campos, o novo ho-
mem forte do futebol do PSG,
será o encarregado de reali-
zar esta operação.

Ao mesmo tempo, o fute-
bolista se sente subestimado,
mas espera poder ingressar em
outro clube de nível para se jus-
tificar e mostrar ao PSG que
está errado, além de chegar
com moral para a Copa do
Mundo do Catar, no fim do ano.

Seleção Brasileira perdeu o amistoso
para a Suécia nesta terça-feira

Suécia bate Seleção Brasileira em
amistoso antes da Copa América Feminina
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cou mais com a bola e as bra-
sileiras tentavam aproveitar os
espaços do adversário, come-
çando as jogadas pelo corre-
dor esquerdo, que foi bem
marcado pelas suecas. A pri-
meira etapa terminou sem
gols, até pela boa marcação
da equipe de Pia Sundhage.

Na volta do intervalo, a
Seleção conseguiu em um lan-
ce com a bola no pé, ter cal-

ma e abrir o placar da parti-
da. Aos cinco minutos da se-
gunda etapa, Fe Palermo re-
cebeu na direita, carregou e
enfiou para Debinha, que en-
trou na área e bateu na saída
da goleira.

Apesar do gol brasileiro, a
Suécia se impôs no jogo e im-
primiu maior volume de jogo.
Assim, achou o gol de empa-
te e o da virada em dois minu-
tos. O primeiro, aos 20 minu-
tos, veio dos pés de Johanna,
que driblou a defesa brasilei-
ra e marcou um belo gol. O
da virada, aos 22, veio pela
esquerda, Andersson cruzou
na medida para Hurtig mar-
car de cabeça.

Para coroar a vitória das
suecas, a equipe marcou mais
um gol no fim do jogo para
ampliar o resultado. Aos 44
minutos, a seleção da Suécia
tabelou no meio e, de primei-
ra, Blomqvist enfiou para Bla-
ckstenius sair em velocidade
e bater de cobertura na saída
da goleira brasileira.

Dorival Júnior não comandará
o Flamengo diante do Tolima,

na Libertadores

Suspenso pela Conmebol, Dorival Júnior
não comanda o Flamengo contra o Tolima

Daniel Teobaldo/CRF

na vitória do Vozão por 2 a 0 na Argentina, pela
sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-
Americana. Apesar da ausência na área técni-
ca, Dorival está na Colômbia com o Flamengo.

Albuquerque com a camisa do Timão

Corinthians anuncia o retorno da
meia-atacante Vic Albuquerque

Após um semestre no futebol espanhol,
onde defendeu o Madrid CFF, a meia-atacan-
te Victoria Albuquerque está de volta ao Co-
rinthians. O anúncio foi feito através das re-
des sociais do clube.

A atleta já está no Brasil e se apresenta
para treinamentos na próxima semana, junto
com suas companheiras que ganharam alguns
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ns dias de folga. Vic mostrou entusiasmo em re-

tornar ao clube que a projetou para o futebol.
Ela havia deixado o Timão no início de 2022.

- Estou me sentindo em casa e muito feliz,
pois sei o quanto esse clube foi e é importante
na minha carreira. Espero retribuir toda essa
recepção incrível dentro de campo, com meu
futebol - afirmou a atleta de 24 anos.

A “Mágica”, como ficou conhecida pela
torcida corintiana, revelou ter ligado para a
atacante Ellen, atualmente lesionada, para po-
der usar novamente a camisa 17.

- Para mim essa camisa tem um significado
grande, por toda a história que tive com ela.
Mas, hoje o número é da Ellen e por isso con-
versei com ela. Liguei e pedi se poderia usar,
até como uma forma de homenageá-la. É uma
atleta muito talentosa, no seu primeiro ano de
profissional e que com certeza voltará ainda
mais forte. Ela ficou muito feliz, aceitou me
ceder a camisa 17 e agora tenho essa respon-
sabilidade por nós duas - comentou.

Contratada pelo Timão em 2019, vindo do
Osasco Audax, Albuquerque já foi destaque com
a camisa corintiana logo em sua primeira tem-
porada, marcando 21 gols e dando duas assis-

tências em 41 partidas. No to-
tal, foram 59 gols em 110 jogos
pelo Timão.

Com a camisa corintiana,
Victória conquistou três títu-
los Paulistas, em 2019, 2020 e
2021, dois Brasileiros, em 2020
e 2021, e duas Copas Liber-
tadores, em 2019 e 2021.
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