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Esporte

REPUBLICAÇÃO
PROC. LICITATÓRIO Nº062 /2022
TOMADADE PREÇONº002/2022

OBJETO: Contratação de ME ou EPP, equiparada na forma da Lei,
visando a futura contratação de empresa de engenharia civil especializa-
da para CONSTRUÇÃODECENTRODECONVIVÊNCIA DOMUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS/TO conforme Termo de Convênio,
TIPO: Menor Preço Global data: 26/08/2022. Hora: 08h00mim.

REPUBLICAÇÃO
PROC. LICITATÓRIO Nº 063/2022
TOMADADE PREÇONº003/2022

OBJETO: Contratação de ME ou EPP, equiparada na forma da Lei,
visando a futura contratação de empresa de engenharia civil especializa-
da para CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS/TO conforme Termo de Convênio,
TIPO: Menor Preço Global data: 26/08/2022 Hora: 10h00mim.

Chegou o dia tão espera-
do pelo torcedor do Cavalo
Aço. Hoje o Imperatriz ini-
cia sua caminhada de volta
à Série A do campeonato
maranhense. O time estreia
nesta quarta-feira na Série
B, do Maranhense 2022,
contra o Chapadinha.
Com o estádio municipal

Frei Epifânio impossibilitado
de receber jogos, devido a
obras de recuperação da co-
bertura de um lado das arqui-
bancadas, o jogo doCavalo de
Aço será no estádio munici-
pal Pedro Maranhão, em
Açailândia, distante 67 km de
Imperatriz. O gramado está
em perfeitas condições de
jogo, além dos outros setores,
como arquibancada, vestiári-
os, cabines de rádio e tv, além
dos banheiros. A partida co-
meça às 20h.
O Cavalo de Aço está des-

de a tarde de segunda-feira em
Açailândia, onde fez o treino
apronto no Pedro Maranhão.
A delegação do Imperatriz

viajou composta por 29 pes-
soas, sendo 23 jogadores e 6
integrantes da Comissão Téc-
nica. Os jogadores relaciona-
dos foram: Andrei, Chicão,
Yuri, Robinho, João Victor,
Nikito, Fabrício, Michel, Da-
nilo, Igor, Jocivan, Patrick,
Clovis, Mailton, Samuel, Ro-

O Palmeiras treinou na
manhã de ontem, na Acade-
mia de Futebol, em a prepa-
ração para enfrentar o Atléti-
co-MG nesta quarta-feira
(10), às 21h30, noAllianz Par-
que, pelo jogo de volta das
quartas de final da CONME-
BOL Libertadores. O elenco
realizou atividades técnicas,
táticas e recreativas.
A comissão portuguesa

orientou inicialmente jogadas
de linha de fundo com cru-
zamentos e finalizações. Em
seguida, com dois times em
campo, o comandante Abel
Ferreira trabalhou as movi-
mentações específicas para
o confronto decisivo. Os jo-
gadores ainda disputaram o
tradicional recreativo e, na
sequência, praticaram co-
branças de pênalti.
Maior artilheiro do Palmei-

ras em Libertadores, com 18
gols, o atacante Rony comen-
tou a alegria de voltar a atuar.
Ele entrou no intervalo do con-
fronto com oGoiás, no último
domingo (7), pelo Brasileirão,
após desfalcar a equipe nos
seis duelos anteriores.Ao lado
de Rafael Navarro, Pedro, do
Flamengo, e Janson, doVélez
Sarsfield-ARG, ele é também
o maior goleador da Liberta-
dores 2022 com sete gols.
�Fiqueimuito feliz pelami-

nha volta e feliz também pelo
resultado do final de semana.
Nós sabíamos que não seria

Atacante Andrezinho,
esperança de gols do Cavalo de Aço

Imperatriz estreia hoje na Série B
contra o Chapadinha em Açailândia

Gabriel Dias

dolfo, Alex Mineiro, Vini,
Marquinho Bala, Guilherme,
Andrezinho, Diego Vitor e
Galvão. A Comissão Técni-
ca foi com Dejair Ferreira,
RaphaelAlves, Chico, Lucas
Lima, Raý e Nogueira.
O técnico Dejair Ferreira

não revelou o time que sairá
jogando contra o Chapadinha,
mas a provável formação é
esta: Andrei; Michel, Yuri,
Robinho, Igor; Clóvis, Jocivan
eAlex;Marquinhos,Andrezi-
nho e Diego Vitor.

Ingressos
Os ingressos para a estreia

do Cavalo de Aço na Série B
estão à venda, tanto em Im-
peratriz, quanto em Açailân-
dia, ao preço de R$ 40,00 in-
teira e R$ 20,00 meia. Em
Imperatriz, o torcedor pode
adquirir o ingresso antecipa-
do nas lojas Boa Forma, no
Timbira, Imperial Shopping e
na Top Sports, na Dorgival
Pinheiro, Centro. Já emAçai-
lândia, os postos de vendas
são na Phietra Lupo, Rua Bo-
naíre, 76 � Centro, e na Are-
na Imperial, RuaAngelim, S/
N, na Nova Açailândia. A di-
retoria resolveu fazer uma
promoção, onde todo mundo
só paga meia, ou seja, R$
20,00. (Com informações da
Assessoria/SID)

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

Palmeiras e Atlético-MG fazem hoje segundo
jogo das quartas de final da Libertadores

Atacante Hulk é o artilheiro do Atlético

Divulgação/Atlético-MG

Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira orienta elenco em treino na Academia

um jogo fácil, mas a nossa
equipe está de parabéns, pois
soube suportar bem e colo-
car também o nosso ritmo de
jogo. O tempo que fiquei pa-
rado foi difícil, assistir aos jo-
gos pela televisão é muito
ruim. Sofri bastante, principal-
mente na eliminação para o
São Paulo, mas ao mesmo
tempo issome deumuitas for-
ças para trabalhar e voltar
logo. Eu sempre tive emmente
o foco de fazer os trabalhos
de forma correta para voltar
mais rápido e bem. Então, es-
tava morrendo de saudade e
voltar diante do nosso torce-
dor foi uma felicidade imen-
sa. Espero agora dar continui-
dade já amanhã, que será um
jogomuitodifícil.Acredito que
estamos todos muito concen-
trados e focados para fazer-
mos uma grande partida�, dis-
se o camisa 10.
�A Libertadores é uma

competiçãomuito difícil, todos
os clubes querem vencer.
Acredito que vamos enfren-
tar no jogo da volta um cená-
rio bem complicado, pois o
Galo vem de uma derrota e
vem dar a vida aqui. A gente
sabe da importância do jogo
para nós e estamos todosmui-
to focados para fazer uma
grande partida. Contamos
com a força dos nossos tor-
cedores, que possamnos apoi-
ar em todos os minutos por-
que, com certeza, vamos bus-

car o resultado e a classifica-
ção�, completou.
A equipe alviverde arran-

cou empate em 2 a 2 com o
Atlético-MGna partida de ida,
no Mineirão, com gols de
Murilo eDanilo, após sair per-
dendo por dois gols, e precisa
vencer por qualquer placar
para avançar à semifinal no
tempo normal. O clube defen-
de 17 partidas de invencibili-
dade na Libertadores (13 vi-
tórias e 4 empates).
O Palmeiras domina ainda

as principais estatísticas den-
tre os clubes brasileiros na
Libertadores: é o time nacio-
nal mais vezes campeão (três
títulos), commais finais (seis),
com mais edições disputadas
(22), com mais jogos (219),
mais vitórias (125) emais gols
no geral (427), entre outros.
O Palmeiras deve entrar

em campo contra o Galo com
a seguinte formação: Wever-
ton; Marcos Rocha, Gustavo
Gómez, Murilo e Piquerez;
Danilo, Zé Rafael e Raphael
Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu
e Rony (López).

ATLÉTICO-MG
Foco total na Libertadores!

O elenco atleticano retomou
as atividades na tarde de se-
gunda-feira, 8, na Cidade do
Galo, com foco total na luta
pela vaga na semifinal da
Copa Conmebol Libertado-
res. Os atletas que iniciaram

a partida contra o Athletico-
PR, pelo Campeonato Brasi-
leiro, fizeram trabalhos rege-
nerativos, enquanto os de-
mais participaram de traba-
lhos em campo.
Para blindar o time, a pre-

paração foi cercada de mis-
térios. Ontem, o elenco tra-
balhou no período tarde na
Cidade do Galo. Não houve
entrevista coletiva, nemdivul-
gação de relacionados. Se-
gundo o clube, todos os atle-
tas do elenco iriam viajar para
São Paulo.
A dúvida fica por conta do

lateral esquerdo Arana. O jo-
gador está com uma lesão na
posterior da coxa esquerda e
ficou de fora do duelo do Bra-
sileiro no fim de semana. O
atleta segue fazendo trata-
mento intensivo para a recu-
peração.
No fim de semana, Arana

chegou a publicar um vídeo
correndo no campo com a le-
genda: �Evoluindo�. Se tiver
condições de jogo, o lateral é
titular na equipe do Cuca.
No jogo de ida, quarta-fei-

ra passada, noMineirão, hou-
ve empate por 2 a 2, de modo
que a equipe que vencer se-
guirá adiante na competição.
Neste ano, o critério do gol
fora de casa não existe. Por-
tanto, novo empate por qual-
quer placar leva a decisão da
vaga para os pênaltis.
A Massa Atleticana segue

sonhando comaGlóriaEterna.
O provável time doAtléti-

co é: Everson; Mariano, Na-
than Silva (Igor Rabello), Ju-
nior Alonso e Rubens (Dodô
ou GuilhermeArana); Allan,
Jair (Otávio) e Zaracho;Ade-
mir (Nacho Fernández),
Keno e Hulk.

Retrospecto
Galo e Palmeiras se en-

frentaram pela primeira vez
em 1938. De lá para cá, fo-
ram 90 embates, com 30 vitó-
riasAlvinegras, 21 empates e
39 triunfos do adversário. Nos
últimos dez confrontos, o equi-
líbrio é total.Os númerosmos-
tram duas vitórias para cada
lado e seis empates. Pela Li-
bertadores, foram três parti-
das e três empates.

Arbitragem
A partida terá arbitragem

docolombianoWilmarRoldán,
auxiliado por seus compatrio-
tasAlexander Gusmán eWil-
mar Navarro. O 4Árbitro será
Carlos Ortega, também da
Colômbia. Júlio Bascuñan, do
Chile, será o VAR, com auxí-
lio de Rodrigo Carvajal
(AVAR/CHI) e Jhon A. Leon
(AVAR-2/COL). O assessor
de árbitros será Hector Bal-
dassi, argentino, mesma naci-
onalidade do qualitymanager,
Rodreolfo Otero.
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