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Maranhão fora

Adireção nacional do Pro-
gressistas (PP) vetou coliga-
ções com o PT em todos os
estados. Mas o Maranhão
não será afetado, segundo o
deputado federal e presiden-
te estadual do PP, André Fu-

Posse

No próximo dia 16, terça-feira, o ministro Alexandre de
Moraes assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), a menos de dois meses das eleições para presidente,
governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Como vice-presidente, assume oministro Ricardo Lewando-
wski. Atualmente a Corte é presidida pelo ministro Edson
Fachin. No dia 14 de junho o Plenário do TSE se reuniu em
sessão administrativa e elegeu, por meio de voto secreto, os
próximos presidente e vice da Corte. Alexandre de Moares é
o atual vice-presidente. Após a escolha do seu sucessor, o
ministro Fachin disse que a Justiça Eleitoral renovou o pacto
com a democracia e com a missão de realizar eleições segu-
ras no Brasil. �A sucessão democrática no exercício dos car-
gos mais elevados da República, sem percalços e observadas
as regras já conhecidas do jogo, seja no âmbito interno da
Justiça Eleitoral, seja nas eleições gerais, é o signo inapagá-
vel da atuação serena e constante dessa Justiça Eleitoral no
âmbito da República�, disse. Fachin desejou tranquilidade e
boa sorte no cumprimento da missão aos colegas que o suce-
derão a partir de 16 de agosto. �A Justiça Eleitoral contará
com a temperança e a sabedoria para navegar nessas águas
que reclamam, neste momento, firmeza e serenidade�.

fuca. Interfere zero [a deci-
são nacional na aliança local].
A decisão da nacional do PP
só atinge onde o cabeça de
chapa for do PT, o que não é
o caso doMaranhão�, justifi-
cou Fufuca.

Nomes

O PP noMaranhão lançou 19 candidatos a deputado fede-
ral. A previsão é de que elegerá apenas um. Entre os candi-
datos estãoAndré Fufuca � deputado federal: Allan Garcês �
ex-diretor executivo do Ministério da Saúde; Fred Campos �
candidato a prefeito de Paço do Lumiar em 2020; Amanda
Gentil � filha do prefeito de Caxias; Magno Bacelar � ex-
prefeito de Chapadinha; e Antonildes Medeiros � ex-presi-
dente do CRO/MA.

E...

Para a Assembleia Legis-
lativa, o PP lançou 18 candi-
datos. Entre eles estãoArnal-
do Melo � deputado estadu-
al; Leonardo Sá � deputado
estadual; Fábio Braga � de-
putado estadual; Sérgio Del-
miro � ex-secretário deAgri-

cultura; Rildo Amaral � de-
putado estadual; Rogerio Ca-
feteira � ex-deputado estadu-
al; Hemeterio Weba � ex-
deputado estadual; Helena
Duailibe � deputada estadu-
al; e Socorro Waquim � de-
putada estadual.

Benefício

O Senado e a Câmara promulgaram a Emenda Constituci-
onal 123, que institui o estado de emergência e amplia o paga-
mento de benefícios sociais. O governo federal vai gastar
mais R$ 41,25 bilhões com o pagamento dos benefícios. O
pagamento será feito só até dezembro deste ano, dois meses
depois das eleições�

Olha aí!

Ontem a Justiça do Rio
determinou ao governo do
Rio de Janeiro que pare de
pagar mais de 18 mil pesso-
as contratadas pelo Centro
de Estudos e Pesquisas do
Estado (Ceperj). O paga-
mento estava sendo feito na
�boca do caixa�. A decisão
foi tomada após oMinistério
Público do Estado ajuizar
uma Ação Civil Pública
(ACP) com pedido de tutela
de urgência. �A realização

de saques �na boca do cai-
xa� que, no agregado, repre-
sentem o levantamento de
quase R$ 226,5 milhões de
reais em espécie implica em
um volume incomensurável
de dinheiro oriundo dos co-
fres públicos circulando �por
fora� do sistema financeiro,
cuja efetiva destinação será
impossível de verificar�, diz
a petição inicial doMPRJ. O
caso ficou conhecido como
�cargos secretos�.

Candidatos a cargos do Executivo
podem ter que participar de debates

Para Alessandro, o debate permite comparar
visões e submeter propostas a questionamento

Roque de Sá/Agência Senado
Candidatos aos cargos de

presidente, governador e pre-
feito poderão ser obrigados a
participar de debates nas emis-
soras de rádio e televisão. É o
que estabelece um projeto
apresentadopelo senadorAles-
sandro Vieira (PSDB-SE). De
acordo com o PL 2.108/2022,
será obrigatória a participação
dos candidatos e candidatas à
Presidência da República, aos
governos dos estados e doDis-
trito Federal e às prefeituras de
municípios com mais de 200
mil habitantes em no mínimo
três debates realizados via pool
de emissoras.
A obrigatoriedade será

para os candidatos que te-
nham nomínimo 5% nas pes-
quisas de intenção de voto. O
não comparecimento do can-
didato aos debates poderá ge-
rar multa de R$ 50 mil, além
de outras penalidades, como
o cancelamento do tempo de
dez propagandas diárias do
partido. Também está previs-
ta a devolução, ao Tesouro
Nacional, de recursos do can-
didato dentro do Fundo Elei-
toral. Segundo o projeto, a Jus-
tiça Eleitoral vai regulamentar

a matéria.
Alessandro afirma que os

debates são essenciais para
garantir um processo eleitoral
transparente e igualitário, uma
vez que o diálogo e a contra-
posição de ideias fazem parte
da democracia. Ele lembra
que, nas últimas eleições, al-

guns candidatos vêm se esqui-
vando da participação dos de-
bates organizados por emisso-
ras de TV e rádio. O autor
destaca que esses debates já
são previstos na legislação e
fiscalizados pela Justiça Elei-
toral, de modo a garantir a
igualdade e homogeneidade da

participação.
� Essa previsão prestigia

o princípio democrático, pois
é preciso comparar visões e
submeter as propostas ao
questionamento que os deba-
tes proporcionam�declarou
o senador, por meio de sua as-
sessoria. (Agência Senado)

Câmara aprova MP do teletrabalho
Marcelo Camargo/Agência Brasil

SENADO
Ainda ontem o Senado aprovou, sem alterações, a MP

1.109/2022, que autoriza regras trabalhistas diferenciadas
em período de calamidade pública, relativas, por exemplo, a
férias, recolhimento de FGTS e teletrabalho. Texto vai a
promulgação. (Agência Senado)

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (3) o texto da
Medida Provisória (MP) 1108/22 que regulamenta o teletraba-
lho e altera regras do auxílio-alimentação.
O texto foi aprovado por 248 votos a favor e 159 contrários.

A MP seguiu para o Senado e precisa ser votada até o domin-
go (7), quando perde a validade.
Entre outros pontos, a MP considera o teletrabalho ou tra-

balho remoto aquele que é prestado fora das dependências do
empregador de maneira preponderante ou não, com tecnologi-
as de informação e comunicação e que não se configure traba-
lho externo.
O texto apresentado pelo relator, deputado Paulinho da For-

ça (Solidariedade-SP), prevê que o regime de teletrabalho se
dará por jornada, produção ou tarefa. Contudo, a proposta ex-
cluiu a previsão de aplicação da jornada diária de trabalho de
até oito horas, do pagamento de horas-extras, pagamento de
valor adicional por trabalho noturno, conforme consta na Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT).
Os empregados em regime de teletrabalho ficam submeti-

dos às disposições previstas na legislação local e nas conven-
ções e acordos coletivos de trabalho na base territorial onde o
empregador contratou o trabalhador. Aprendizes e estagiários
também poderão fazer teletrabalho.
A MP diz ainda que o uso de ferramentas, como e-mails,

fora do horário de trabalho não será considerado como sobre-
aviso e que os empregadores terão que dar prioridade para o
regime remoto aos empregados com filhos até quatro anos.

Negociação
Além disso,AMPdiz que a negociação da jornada de traba-

lho ocorrerá individualmente, entre o trabalhador e o emprega-
dor. �Acordo individual poderá dispor sobre os horários e mei-
os de comunicação entre o empregador e o empregado, desde
que assegurados os repousos legais�, diz o texto.
O relator chegou a defender que as regras do trabalho re-

moto fossem definidas em negociação coletiva entre sindica-
tos e empresas, mas acatou a previsão de contrato individual,
defendida pelo governo no texto original daMP original.
�Eu imagino que quem entende melhor de cada uma das

categorias são os trabalhadores e os empresários do setor, e a
negociação coletiva poderia resolver�, afirmou Paulinho. �Es-
tamos fazendo uma lei que daqui um tempo teremos que corri-
gir�, disse.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros

(PP-PR), reconheceu o trabalho do relator para chegar a um

parecer consensual. �O governo é pelo texto original, mas re-
conhece o esforço que foi feito�, disse Barros.
Deputados da oposição criticaram o texto, argumentando

que a medida representa um retrocesso para os direitos dos
trabalhadores, por não considerar o que prevê a CLT.
�Vai ser uma superexploração, uma máxima precarização

do trabalho e vai ser um regime muito próximo à escravidão,
criticou o deputado Bira do Pindaré (PSB-MA). �Isso é andar
para trás. É voltar aos primórdios do capitalismo onde não ha-
via jornada de trabalho, férias, não havia nada. Foi preciso que
os trabalhadores se unissem no mundo inteiro para conquistar
esses direitos�, acrescentou.
O deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) defendeu a negoci-

ação individual entre o trabalhador e o empregador para definir
o teletrabalho. �Deixa o contratante e o contratado resolverem
a pendência da forma que acharem melhor�, disse.

Vale-refeição
O texto daMP diz ainda que o auxílio-alimentação será des-

tinado exclusivamente ao pagamento de refeição em restau-
rantes ou de gêneros alimentícios comprados no comércio.
A MP também proíbe que as empresas recebam descontos

na contratação de empresas fornecedoras de tíquetes de ali-
mentação. (Agência Brasil)
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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

By Isabel Mueller

Mercúrio ativa
suarotinaepode
trazer a necessi-
dade de cuidar

mais da sua saúde, como ir a uma
consultamédica ou fazer exames. É
preciso se movimentar e cuidar da
mente e do corpo de forma igual.
Tome cuidado com excesso de tra-
balho. Além disso, o dia pode ser
agitado, mas trazer notícias.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua necessidade
individual de rea-

lizar, por isso hoje você pode estar
mais voltado para si mesmo, porém
épreciso ser generoso também, não
pensando apenas em si, de forma
egoísta. Saiba se valorizar e se cui-
dar namesmamedida emque ajuda
osoutros à suavolta.Odia favorece
asuacriatividade.Éumbomdiapara
se organizar e planejar suas ações.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua necessidade
de se resguardar,

de se cuidar e de se nutrir melhor.
Você pode começar uma nova dieta
ou retirar da rotina hábitos nocivos.
Odia é agitado e a sensaçãono final
dele é de que aconteceu uma revolu-
ção. Organize tudo, jogue fora coi-
sasvelhaseabraespaçoparaonovo.
Reformas ou umamudança no visu-
al também podem acontecer.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua necessidade
de socializar e de

semovimentar, bem como de estar
mais em contato com seus projetos
e próximo a pessoas que pensam e
desejam as mesmas coisas que
você. Você pode sentir uma grande
inquietação e, ao mesmo tempo,
pode sentir um �gás� repentino, que
te ajuda a resolver problemas. É um
bom dia para �vender seu peixe� e
fazer bons negócios, fechando par-
cerias.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua necessidade
realizar, de colo-

car suas ideiasemprática.Tomecui-
dado combrigas ou instabilidades. É
um bom dia para organizar seu tra-
balho e suas finanças. Você pode
estar mais preocupado com a sua
saúde, buscando se cuidar mais e
melhor. Tome cuidado para não fi-
car muito vaidoso ou ver defeito e
problema em tudo.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua necessidade
falar e se expres-

sar. Aproveite o dia de hoje para ex-
por suas ideias e tambémpara ado-
tar a atitude de ajudar as pessoas à
sua volta. Alémdisso, passeios e vi-
agens podemsurgir inesperadamen-
te, trazendo umamudança positiva.
Aproveiteestediaparacuidardasua
saúde ou começar a prática de um
novo exercício.

Mercúrio em Vir-
gem vai trazer o
caos para uma
reorganização.

O dia será agitado e cansativo, po-
dendo até mesmo causar estafa e
trazer doenças à tona, exigindo um
cuidado mais intensivo com a saú-
de. Saiba se priorizar, não apenas
as pessoas à sua volta. Bomdia para
terapias e práticas esotéricas, que
promovam o processo de autoco-
nhecimento.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua necessidade
de planejar e es-

tar em comunidade. Ser generoso e
altruísta é importante,mas tomecui-
dado com fanatismos e radicalis-
mos. Evite ficar numa bolha mental
de só querer conviver com pessoas
que pensamcomo você. Saiba se or-
ganizar melhor para ter novos pla-
nos e metas.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua ambição pes-
soal, trazendo a

necessidade de buscar seu propósi-
to nomundo. Então sua busca pode
ser iniciada. Além disso, muito tra-
balho e responsabilidade te esperam.
Tome cuidado comexcesso de auto-
ritarismo.Suapopularidade pode au-
mentar. Bomdia para fechar contra-
tos e parcerias. Vocêpode estar com
a sua comunicação ativada, o que o
ajudará a convencer as pessoas com
facilidade.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua necessidade
de viajar e de bus-

car novos aprendizados. Além dis-
so, vai ativar sua vontade de ensinar
o que sabe, portanto você pode ter
novas ideias. Além disso, podem
acontecer muitas conversas no dia
de hoje, inclusive algumas até meio
filosóficas. Apenas tome cuidado
comadificuldade de ouvir os outros.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar a
sua necessidade
de transformar o

que não está positivo. Saiba se reno-
var e reciclar. Você pode estar com
muita força de liderança, portanto
conseguirá realizar asmudanças ne-
cessárias para trabalhar suas ideias
e suas vontades. Tome cuidado com
mais sobrecarga de trabalho, porque
omomento pode ser de esvaziamen-
to de excessos.

Mercúrio em Vir-
gem vai ativar
sua necessidade
de conversar e se

relacionar com os outros. Evite fa-
zer julgamentos e saiba ouvir, por-
que as trocas estão potencializadas.
É um dia no qual a razão precisa
estar emequilíbrio comas emoções,
e isso é difícil, por isso os outros
terão um papel importante e regu-
lador no seu dia, ajudando você e
dando bons conselhos.

ESTADODOMARANHÃO
CÂMARAMUNICIPALDE IMPERATRIZAVISODELICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICON° 010/2022

A Câmara Municipal de Imperatriz � MA, localizada Rua Sim-
plício Moreira, 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/
2021, Resolução nº 002/2021, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie,
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 16 de agosto 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 execução dos Serviços de reforma de moveis
tipo cadeiras, mesas, estofados e refrigeradores, de interesse
desta Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão à dispo-
sição 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 mediante recolhimento da importância
de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de deposi-
to e ainda estará disponível no site: http://
www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ - Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço.
Imperatriz � MA, 04 de agosto de 2022.

Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira

ESTADODOMARANHÃO
CÂMARAMUNICIPALDE IMPERATRIZAVISODELICITAÇÃO

AVISODELICITAÇÃOPREGÃOELETRÔNICON°011/2022

A Câmara Municipal de Imperatriz � MA, localizada Rua Sim-
plício Moreira, 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/
2021, Resolução nº 002/2021, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie,
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 17 de Agosto 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 aquisição de materiais permanentes e mate-
riais de informática 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 (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, 04 de agosto de 2022.

Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira

ORAÇÃO A SANTO
EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-
se todo dia 19.

Se você está com algum
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLU-
ÇÃO e precisa de AJUDA UR-
GENTE, peça esta ajuda a Santo
Expedito que é o Santo dos Negó-
cios que precisam de Pronta So-
lução e cuja Invocação Nunca é
Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Ex-
pedito das Causas Justas e Ur-
gentes, Socorrei-me nesta Hora
de Aflição e Desespero, inter-
cedei 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 Cau-
sas Urgentes, Protegei-me, Aju-
dai-me, Dai-me Força, Coragem
e Serenidade. Atendei ao meu
pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-
me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que
possam me prejudicar, Protegei
a Minha Família, atendei ao meu
pedido com urgência. Devolvei-
me a Paz e a Tranqüilidade. Se-
rei grato pelo resto da minha
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.

Em agradecimento, mandei
publicar e distribuí um milheiro
desta oração, para propagar os
benefícios do grande Santo Ex-
pedito. Mande você também pu-
blicar imediatamente após o pe-
dido.
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Esporte

CONVOCAÇÃODEEMPREGADO
Aempresa Raimunda dos Santos Ribeiro (Peixaria do Sr. Belo) situada

naAvenida Santa Tereza, 42- centro - Imperatriz - MA. Convoca a funci-
onária Soraya dos Santos, Silva, portadora da CTPS 622287 Serie 00348/
MA a retornar ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena de ser demitida
conforme artigo 482, Letra I, do Decreto Lei nº 5.482 da CLT
Imperatriz-MA 03 de agosto de 2022

PREFEITURAMUNICIPALDESENADORLAROCQUE/MA
ERRATADEAVISODELICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICONº 022/2022-SRP � Na Publicação de
terceiros do DOE/MA, do dia 29/07/2022, - Pag. 22, da Prefeitura
Municipal de Senador La Rocque/MA, ONDE SE LÊ: Realizará às
10:00 hs (dez horas) do dia 10 de Agosto de 2022; LEIA-SE: Re-
alizará às 10:00 hs (dez horas) do dia 19 de Agosto de 2022;
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022-SRP. Se-
nador La Rocque(MA), 02 de Agosto de 2022. Raimundo Carva-
lho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISODECANCELAMENTODELICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICONº. 023/2022-SRP.APrefeituraMunici-
pal de Senador La Rocque/MA, toma publico que em virtude de
inconsistência na forma de Julgamento do edital, relacionado na
modalidade, fica CANCELADA a licitação que iria ocorrer no dia
11 de Agosto de 2022, as 10:00horas, cujo objeto é a Registro de
Preços para eventual Contratação de empresa de engenharia,
para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial
corretiva e de pequenos reparos com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, para atender as neces-
sidades do Município de Senador La Rocque/MA, publicado no
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, do dia 22 de Julho de 2022 e no
Jornal O PROGRESSO do dia 30 de Julho de 2022. Informamos
ainda que será publicada uma nova licitação com o mesmo ob-
jeto nos próximos dias. Senador La Rocque (MA), 02 de Agosto
de 2022. Bartolomeu Gomes Alves � Prefeito Municipal.

Oscar usou uma rede soci-
al famosa na China para se
despedir do Shanghai, confir-
mar a volta ao Brasil e reve-
lar que pode treinar em um
clube dopaís.AlvodoFlamen-
go, o jogador usou o meio de
comunicação para alcançar o
público daquele país e expli-
car a ausência no time chinês,
que deu ao brasileiro um perí-
odo sabático para resolver
questões particulares.
O meia tenta convencer os

chineses a não só ficar no
Brasil até o fim do ano, mas

O Sampaio Corrêa enfren-
te o Brusque nesta quinta-fei-
ra, em duelo válido pela 22ª
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série B.
A delegação boliviana em-

barcou na tarde de terça-fei-
ra, mas antes, pela manhã,
fechou a preparação em São
Luís comumaatividade noCT
José Carlos Macieira. O téc-
nico Léo Condé trabalhou a
organização do time em cam-
po, com ensaio de jogadas e
observação de peças para
montar a formação titular.
�Aproveitamos esses dois

dias de treinos para fazer al-
gumas correções, e, ao mes-
mo tempo, projetar a próxi-
ma partida. Vamos enfrentar
um adversário que vem fa-
zendo uma campanha bastan-
te equilibrada, desde o início,
e tem uma mescla boa de jo-
gadores experientes com ou-
tros mais novos. Vamos ter

Nesta quinta-feira, Athletico-PR e Estudi-
antes se enfrentam pela partida de ida das
quartas de final da Copa Libertadores. O time
doAthletico-PR tem o apoio da torcida, e quer
fazer um bom resultado para largar com van-
tagem em casa, enquanto a equipe do Estudi-
antes quer surpreender.
O time do Athletico-PR vive um ótimo

momento sob o comando do técnico Felipão,
o time foca todas as suas forças em Copas
e está muito bem na Copa do Brasil e agora
vai tentar encaminhar a vaga na Libertado-
res. O time conta com um desempenho muito
favorável jogando em casa, visto que vem
de 14 partidas de invencibilidade, com 11
vitórias e 3 empates. Pelo Brasileirão, o time
vem de uma vitória contra o São Paulo por
1×0 jogando em casa, onde utilizou um time
reserva.
O Athletico-PR avançou até às quartas de

final, pois venceu o Libertad por 2×1 em casa,
e empatou em 1×1 fora de casa.

Provável Escalação
Felipão terá o desfalque deMarcelo Cirino,

que está machucado, enquanto Kawan está

Oscar se despede do Shanghai

R
ep
ro
du
çã
o também manter atividade ao

ser emprestado ao Flamengo.
O jogador já acertou bases
com o clube carioca, que se
colocou à disposição em caso
de liberação.
Nos últimos dois dias, o jo-

gador agitou a torcida nas re-
des sociais. Primeiro, por
uma foto vazada em que apa-
rece com a camisa rubro-ne-
gra. No dia seguinte, uma in-
teração com o zagueiro Da-
vid Luiz aumentou aindamais
a expectativa por uma possí-
vel chegada.

Leia a nota completa

�Desde o início de 2022 eu tenho tido alguns proble-
mas pessoais e familiares que dificultam o meu dia a dia.
Recentemente, voltei ao Brasil para acompanhar a minha
família durante esse período.

Nesse tempo no Brasil, vou fazer de tudo para manter
meu nível competitivo físico e mental, treinando em casa
ou com um clube local de futebol profissional. Sem dúvi-
das, eu ainda sou e sempre serei parte do Shanghai Port
FC. Meu coração está com vocês, e apoiarei o clube de
toda maneira que eu puder.

Obrigado a todos os torcedores e ao Shanghai Port FC,
por nos entender e apoiar. Nos veremos em breve.�

Delegação boliviana embarcando para Brusque

Sampaio enfrenta o Brusque hoje
WANDERSONMELO

que fazer um jogo muito for-
te para tentar trazer um bom
resultado de Santa Catarina�,
declarou o treinador da Bolí-
via Querida.
Na tarde desta quarta-fei-

ra, a equipe Tricolor encerrou
a preparação no CT do Clube
Esportivo Paysandú-SC.
O treinador não levou o

zagueiro Nilson Júnior, que
está em processo de nego-
ciação de saída, o lateral-es-
querdo Pará e o atacante Pi-
mentinha, ambos sendo pre-
servados para a próxima ro-
dada da Série B, quando o
Tricolor recebe no Castelão

o Bahia, na terça-feira. As-
sim, devem aparecer como
novidades o zagueiro Joécio
e o lateral-esquerdo Lucas
Hipólito como substitutos na
defesa.
A provável formação do

Sampaio para o jogo desta
quinta-feira contra o Brusque
temGabriel Batista; Mateusi-
nho,AlanGodói, Joécio e Lu-
cas Hipólito;André Luiz, Fer-
reira, Lucas Araújo (Nádson/
Eloir) e Rafael Vila; Gabriel
Poveda e Ygor Catatau.
A partida começará às 19h

e será transmitida pelo canal
SPORTV e pelo Premiere.

- Vendedor Pracista
-Atendente de Loja
-Auxiliar de Expedição
- Caseiro
- Cuidador de Idoso
- Motorista de Caminhão - CNHAD.

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.

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

Fone: (99) 99164-2090.

Athletico-PR enfrenta time argentino
em mata-mata da Libertadores

se recuperando de lesão, e será opção.
Uma provável escalação tem: Bento, Khe-

llven, Pedro Henrique, Nico Hernandez, Ab-
ner, Fernandinho, HugoMoura, Canobbio, Te-
rans, Cuello e Pablo.

Estudiantes
A equipe do Estudiantes passa por um mo-

mento complicado, e só venceu 2 das últimas
10 partidas realizadas, com mais 3 empates e
5 derrotas, além disso, o time vem de 6 parti-
das sem vencer atuando como visitante, com
um empate e 5 derrotas, e o que pode dar es-
perança aos torcedores, é o bom retrospecto
recente contra times brasileiros, pois não per-
de há 4 jogos, com 2 vitórias contra o RBBra-
gantino, e uma vitória e um empate contra o
Fortaleza.
O time passou às quartas de final, após

empatar com o Fortaleza em 1×1 fora de casa,
e vencer por 3×0 jogando em casa.

Provável Escalação
A equipe do Estudiantes deve ir a campo

com: Andujar, Rogel, Morel, Lollo, Mas, Ro-
driguez, Zuqui, Godoy, Castro, Piatti e Diaz.

Divulgação
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