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Regional

Vendedor de Produtos Elétricos
- Consultor de Vendas
- Mecânico de Suspensão
- Cuidador de Idoso
- Empregada Doméstica
- Consultor Interno e Externo
- Assistente de Loja - PCD
-Operador de Patrol e Retroescavadeira
- Vendedora
- Assistente de Suporte
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Soldador
- Servente deObras
- Técnico emRefrigeração deAr condicionado
- Auxiliar de Hospital - PCD
-Atendente de Farmácia - PCD
-Cozinheira(o)
- Auxiliar de Cozinha
- Garçom

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.

ESTADODOMARANHÃO
CÂMARAMUNICIPALDE IMPERATRIZ

AVISODELICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICON° 012/2022

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 30 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 persianas, 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 ho-
ras e trinta minutos), onde poderão ser consultados gratuita-
mente 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, 18 de agosto de 2022.

Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira

ESTADODOMARANHÃO
CÂMARAMUNICIPALDE IMPERATRIZ

AVISODELICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICON° 013/2022

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 31 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 locação de estruturas para realização de even-
tos, ornamentação, fornecimento de coffebreak e marmitex, de
interesse desta Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos es-
tão 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 consul-
tados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da im-
portância 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, 18 de agosto de 2022.

Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira

No dia do estagiário, IEL-MA contabiliza histórias
de sucesso iniciadas por meio do estágio

Em um cenário de vagas escassas e alto índice de desemprego, estágio tem se configurado porta de entrada para mercado tão competitivo, digital e dinâmico

A coordenadora regional do IEL-MA, Michele Frota,
comemora a quantidade expressiva de estagiários

encaminhados para o mercado, em São Luís e Imperatriz
Paulo Alves, 18, recém-formado no curso Técnico em
Eletrotécnica,. foi imediatamente efetivado na empresa
após conclusão do estágio e ocupa, atualmente, o cargo

de técnico em manutenção

Qual estudante não sonha
em garantir uma vaga nomer-
cado de trabalho, de preferên-
cia, na própria área de conhe-
cimento? Nem sempre é fácil
conseguir essa dobradinha,
mas o estágio tem se configu-
rado uma porta de entrada e
permanência durante ou após
a conclusão do curso técnico
ou superior.
No mês em que se come-

mora o dia do estagiário, (18
de agosto), Paulo Alves, 18,
conta a sua história. Ele é um
dos jovens que, recém-forma-
do no curso Técnico em Ele-
trotécnica, buscou o Instituto
Euvaldo Lodi (IEL/MA) para
fazer seu cadastro para vagas
de estágio, após sugestão de
um amigo. E não é que deu
certo!? Logo após a inscrição,
recebeu o contato da entida-
de do Sistema FIEMA para
ocupar uma vaga na MGW
Mecânica.
Mas a melhor notícia veio

depois. Como estágio conclu-
ído, Paulo foi imediatamente
efetivado na empresa, onde
ocupa, atualmente, o cargo de
técnico em manutenção.
�Essa é minha primeira chan-
ce no mercado, e contar com
apoio do IEL foi diferenciado
pelo cuidado nos detalhes,
acompanhamento durante a
minha trajetória de estágio.

Graças a essa porta que se
abriu, hoje comemoro minha
efetivação e pretendo buscar
mais conhecimentos na área
técnica�, comemora.
Só nos últimos cinco anos,

4.768 estagiários passaram
pelo IEL-MA e foram coloca-
dos no mercado de trabalho
em São Luís e Imperatriz. Em
2022, já se contabiliza 732 es-
tagiários que conseguiram
vaga de estágio na capital e
interior do estado até o mo-
mento, tendo comomaior de-
manda as áreas de adminis-
tração e pedagogia.
Rogério Porto, 61, celebra

o êxito na sua carreira profis-
sional iniciada por meio do
estágio. Ainda na faculdade
de engenharia civil, buscou
estágio no IEL da Bahia e de
lá para cá, construiu uma car-
reira de sucesso. Hoje, resi-
dindo no Maranhão, lidera
equipes como gestor da em-
presa CBG Energia. �O está-
gio contribui muito para nos
formar como profissionais e
nos prepara para infinitas pos-
sibilidades no mercado�.
É o que garante a coorde-

nadora regional do IEL-MA,
Michele Frota, reiterando que,
por moldar o perfil profissio-
nal e contribuir para aquisição
de conhecimentos para a fu-
tura carreira, o estágio é uma

das etapas mais importantes
na vida de todo estudante. �É
uma fase de viver experiênci-
as, mas também de aprendi-
zado, onde o jovem precisa li-
dar com situações ligadas à
sua profissão e vivenciadas no
ambiente de trabalho�.

PORTA DE ENTRA-
DA �Michele ressalta, ainda,
que o mais importante é não
perder a oportunidade, visto
que os jovens são os quemais
têmdificuldade para encontrar
um trabalho, em meio a um
cenário de vagas escassas e
alto índice de desemprego no
país. Segundo levantamento
do Dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados
peloMinistério do Trabalho e
Previdência no terceiro tri-
mestre deste ano, a taxa de
desocupação de jovens com
idades entre 14 e 17 anos fi-
cou em 40,4%. A desocupa-
ção de pessoas de 18 a 24
anos chegou a 27,7%.
Por isso, para muitos, o es-

tágio é uma ótima maneira de
entrar neste mundo tão com-
petitivo, digital e dinâmico.
JohnViana, 26, apostou as to-

das suas fichas, e antes mes-
mo de concluir faculdade de
administração, só pensava em
como se tornaria um estagiá-
rio em um cenário de empre-
gos tão restrito. Correu atrás
e conseguiu. �Considero o es-
tágio imprescindível, sobretu-
do, para quemquer iniciar uma
carreira e pôr em prática co-
nhecimentos que trabalha di-
ariamente no ambiente de en-
sino�. �Ao finalizar meu cur-
so e o estágio, fui logo efeti-
vado naAlvoradaMotos, para
área administrativa�.
Ligado aoSistema FIEMA,

o Instituto Euvaldo Lodi é um
dos principais vetores de inte-
ração entre indústrias, univer-
sidades e centro de pesquisas,
além de atender empresas de
todos os setores nos mais va-
riados quesitos de capacitação
empresarial, consultorias, den-
tre outros.

EVENTO VIRTUAL E
SORTEIO DE CURSOS

NO DIA DO
ESTAGIÁRIO

O Dia do Estagiário é nes-
ta quinta-feira (18) e o IEL
promoverá uma live para abor-

dar a importância de um pro-
grama de estágio para todos
os envolvidos.
O objetivo é discutir temas

sobre a relação entre estagiá-
rio e gestor, os benefícios e a
importância dessa parceria. O
palestrante convidado é o es-
pecialista em inovação e
transformação digital Arthur
Igreja, que falará no painel a
�A humanização das relações
organizacionais�. O evento
começa às 11h e será trans-
mitido peloYouTube do IEL.
Além disso, o IEL vai pro-

mover um quizz, onde os par-

ticipantes vão concorrer a 20
Trilhas de Transformação Di-
gital, que são compostas por
seis cursos e abordam Lei
Geral de Proteção de Dados
(LGPD), liderança na era di-
gital, marketing e vendas, me-
todologias ágeis, tecnologias
emergentes, entre outros tó-
picos. Os cursos são totalmen-
te online e autoinstrucional, ou
seja, o participante estuda in-
dividualmente no seu ritmopor
umperíodo de 6meses. (Co-
ordenadoria de Comunica-
ção e Eventos do Sistema
FIEMA )

FIEMA participa de debate sobre desafios climáticos
e responsabilidade ambiental em São Paulo

Presidente da FIEMA, Edilson Baldez,
com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite

SÃO PAULO - O presi-
dente da FIEMA,EdilsonBal-
dez das Neves, iniciou a se-
mana debatendo sobre a es-
tratégia da indústria para uma
economia de baixo carbono,
em São Paulo, onde participa
do encontro �Estratégia da
Indústria para uma Economia
de Baixo Carbono�, promovi-
do pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI).
A abertura do evento con-

tou com a participação do mi-
nistro doMeioAmbiente, Joa-
quim Leite; do embaixador-
chefe da Delegação da União
Europeia no Brasil, Ignacio
Ybáñez; por videoconferência,
do embaixador do Egito no
Brasil, Wael Aboulmagd; do
presidente doServiçoBrasilei-
ro deApoio àsMicro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), Car-
los Melles; e da deputada fe-
deralCarla Zambelli (PL-SP).
O encontro faz parte das

iniciativas daCNIpara ampliar
o debate sobre a transição
para uma economia orientada
por tecnologias limpas e pro-
cessos de produção mais efi-
cientes e preparar a participa-
ção da indústria brasileira na

Conferência das Nações Uni-
das sobre a Mudança do Cli-
ma (COP27), em novembro,
no Egito.
OBrasil tem potencial para

fazer parte da solução no
combate às mudanças climá-
ticas, afirmou o ministro do
MeioAmbiente, JoaquimLei-
te ao defender que é preciso
�incentivar, criar uma nova
economia verde, neutra em
emissões até 2050�.
Para o ministro, o Brasil

possui um volume de energia
renovável e capacidade tec-
nológica suficientes para rea-
lizar esse processo de forma
�inteligente, lucrativa�, permi-
tindo umamelhora na qualida-
de de vida da população e dan-
do escala à economia verde.
Dentre as medidas toma-

das pelo governo federal para
incentivar esse processo, ele
citou a criação de um fundo
do clima para financiamento
de projetos de biometano e
hidrogênio verde e um decre-
to de regulação do mercado
de carbono.
O presidente da CNI, Ro-

bsonAndrade ressaltou que a
posição de destaque do Brasil

no cenário mundial é resulta-
do de uma série de iniciativas
e políticas que vêm sendo ado-
tadas e das características
naturais que colocam o país
em vantagem comparativa
frente a outros países.
�A indústria é essencial

para ampliar os investimentos
em tecnologias limpas e criar
soluções voltadas à consolida-
ção de uma economia de bai-
xo carbono e tem feito a sua
parte. A CNI e todas as fede-

rações como a FIEMA vem
estimulando as iniciativas em-
presariais e tem atuado junto
ao governo para que o país
adote um plano consistente de
descarbonização da economia,
promovendoodesenvolvimen-
to sustentável e a maior com-
petitividade dos negócios�,
destacou Baldez, que também
é vice-presidente da CNI.
(Coordenadoria de Comuni-
cação e Eventos do Sistema
FIEMA)

Divulgação/Fiema
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Esporte

RENATAARAÚJODASILVACPF: 890.529.193-72

RENATAARAÚJO DA SILVA, CPF 890.529.193-72, torna público
que requereu junto à Secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais - SEMAMA, em 15/07/2022, a LicençaAmbiental de Regulari-
zação (LAR) para a FAZENDAELDORADO, Mat 453, L n° 2-D, Regis-
tro Geral. atividade de Bovinocultura. município de São Francisco do Bre-
jão-MA, conforme dados constantes no e- processo n° 149496/2022

FRIOBOMCOMÉRCIO DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 03.866.526/0001-47

FRIOBOM COMÉRCIO DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA,
CNPJ 03.866.526/0001-47, torna público que requereu junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMMARH, em 28/
06/2022, a LicençaAmbiental de Regularização (LAR) para a atividade de
comércio atacadista de aves abatidas e derivados, município de Imperatriz-
MA, conforme dados constantes no processo n° 4542/2022.

JACAREMADEIRASECOMPENSADOSLTDACNPJ:
04.740.760/0005-10

JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA, CNPJ
04.740.760/0005-10, torna público que requereu junto à Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMMARH, em 01/07/
2022, a Licença Ambiental de Regularização (LAR) para a atividade de
comércio atacadista de madeira e produtos derivados, município de Impe-
ratriz-MA, conforme dados constantes no processo nº 4548/2022.

América-MG e São Paulo voltam a se en-
contrar nesta quinta-feira (18) para decidir as
quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor
conta com um gol de vantagem, marcado no
Morumbi. O duelo de volta acontecerá naAre-
na Independência. A bola rola às 21h.
Caso o placar agregado termine em em-

pate, a decisão fica nas penalidades. Se o
América-MG quiser se classificar, precisa
reverter a vantagem adquirida pelo Tricolor.
Quem passar de fase, avança para as semi-
finais da competição.
Esse jogo vai apontar o último semifina-

lista da competição, já que os outros três,

Marcelo está mais perto da
aposentadoria do que de con-
tinuar sua extraordinária car-
reira como jogador de futebol.
Depois de se despedir do Real
Madrid com três títulos na
temporada 21-22, o brasileiro
não se deixou seduzir pelas
ofertas que lhe chegam, com
propostas do Catar e daMLS,
entre outras.
Assim, a possibilidade de

aposentadoria ganha peso no
futuro imediato do jogador
com mais títulos (25) na his-
tória doMadrid.
Marcelo prepara -se há

muito tempo para a vida pós-
futebol, lançando as bases
para uma carreira de empre-
sário à qual pode agora dar o
impulso que a sua atividade de
futebolista profissional limitou.
Atualmente, Marcelo é

dono de dois clubes, oAzuriz,
do Paraná, e o Mafra, da se-
gunda divisão portuguesa.
Aprimeira equipe foi adqui-

rida em 2017 e mais recente-
mente ele se lançou na aven-
tura europeia. OMafra perten-
ce aomesmo grupo da primei-
ra e é considerada por Marce-
lo como a ponte ideal entre os
mercados brasileiro e europeu.
Quanto ao Azuriz, a ideia

de Marcelo e dos seus sócios
é promover a sua função de
formação, área em que o ex-

Titular nas duas últimas
partidas do Campeonato Bra-
sileiro com oAtlético-MG, o
atacante Cristian Pavón fa-
lou sobre brincadeiras dos
companheiros por confusão
entre Atlético-MG e Boca
Juniors na Libertadores de
2021, e se disse confortável
no time mineiro.
Pavón foi protagonista da

confusão ocorrida após a par-
tida entre Boca Juniors e

Marcelo está próximo da aposentadoria
após deixar o Real Madrid

Marcelo se despediu do Real Madrid no final
de junho e não acertou com novo clube

jogadormadridista já temuma
experiência considerável gra-
ças ao seu �Campus 12�.
Ainiciativaque,emcolabora-

ção com seu cunhado, CaioAl-
ves, vem desenvolvendo com
sucesso há algum tempo e que
representamaisumadasativida-
des empresariais de Marcelo.
Dos três jogadores do Real

Madrid que terminaramo con-
trato em junho, Marcelo foi o
único que teve uma despedi-
da institucional no auge da
carreira. Os outros dois, Ga-
reth Bale e Isco Alarcón, já

encontraram um destino (Los
Angeles FC e Sevilla, respec-
tivamente), ao contrário de
Marcelo que, de qualquer for-
ma, sabe que as portas de
Madrid estarão sempre aber-
tas para ele.
Um eventual retorno a

Madri como embaixador ou
representante institucional
também está nos planos futu-
ros de Marcelo, que não ca-
rece de incentivos profissio-
nais se, ao que parece, aca-
bar pendurando as chuteiras
neste verão.

Burak Akbulut/Getty Images

Pavón admite piadas de companheiros por incidente
na Libertadores e se diz confiante no Galo

Atlético-MG nos acessos do
Mineirão, e recebeu seis jo-
gos de punição. Após chegar
no Galo, o atacante disse que
ouviu piadas dos companhei-
ros de equipe, mas que sem-
pre se sentiu confortável no
ambiente.
- No primeiro dia que che-

guei ao Atlético, a verdade é
que meus companheiros me
fizeram sentir confortável.
Teve algumas piadas, não vou

mentir (risos). Brincaram so-
bre a partida. Mas não passa
nada. Hoje em dia, me sinto
mais confiante dentro do gru-
po - afirmou.
Pavón fez questão de re-

forçar, durante a coletiva,
que se sente confortável e
confiante no Atlético-MG, e
disse esperar ganhar ainda
mais ritmo com uma sequên-
cia de jogos no time.
- Sete meses sem jogar,

mas a verdade é que me sinto
bem fisicamente. (...) Sinto
que estou feliz aqui, desfrutan-
do da cidade, do treinamento,
das partidas. Me sinto muito
confortável.
Pavón chegou aoAtlético-

MG na janela de transferên-
cia do meio de ano de 2022.
Até o momento, o atacante
temquatro partidas, todas pelo
Campeonato Brasileiro, e um
gol peloAtlético-MG.

América-MG e São Paulo duelam pelas
quartas de final da Copa do Brasil

América Mineiro e São Paulo disputam a última vaga para semifinal da Copa do Brasil

Paulo Pinto/saopaulofc.net

saíram dos confrontos realizados na noite
desta quarta-feira (17).

Prováveis Escalações
SÃO PAULO: FelipeAlves; Diego Costa,

Miranda e Léo; Gabriel Neves, Igor Gomes,
Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri
Técnico: Rogério Ceni
AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli;

Patric, Maidana, Éder e Danilo Avelar; Lucas
Kal e Juninho; Felipe Azevedo, Matheusinho
e Pedrinho; HenriqueAlmeida
Técnico: Wagner Mancini

Gringos do Flamengo têm passagens por seleções

Mesmo sem Oscar, Flamengo amplia reunião de
astros e fecha janela com elenco em �outro patamar�

O Flamengo aproveitou a
janela de transferências do
meio do ano para fortalecer
ainda mais o estrelado elen-
co. Com quatro reforços vin-
dos da Europa, o saldo positi-
vo lembrou os tempos de 2019
e ampliou a reunião de astros
no Ninho do Urubu. Em �ou-
tro patamar�, o atual grupo
rubro-negro soma436 partidas
em seleções nacionais.
O investimento do clube fi-

cou na casa dosR$90milhões,
sendo que grande parte foi na
compra de Everton Cebolinha
junto aoBenfica.Alémdo ata-
cante brasileiro, chegaram os
sul-americanos Vidal, Varela
e Pulgar - todos com passa-
gens pelo futebol europeu e
por suas respectivas seleções.
O quinto reforço de peso

ficou no imaginário do torce-
dor e da diretoria. Oscar ti-
nha o desejo de atuar pelo
Flamengo e a novela se es-
tendeu até segunda-feira, pra-
zo final da janela de transfe-
rências. O Shanghai Port, no
entanto, não liberou o em-
préstimo domeia até o fim da
temporada.
Mesmo sem Oscar, Dori-

val Júnior tem em mãos o
elenco mais forte do futebol
brasileiro e sul-americano.
Nas últimas semanas, o trei-
nador vem aproveitando a
grande quantidade de opções
para montar duas equipes di-
ferentes na disputa do Brasi-
leirão, Copa do Brasil e Li-
bertadores.
O �time A� do Flamengo

vem disputando as partidas de
mata-mata e é composto por:
Santos; Rodinei, David Luiz,
Léo Pereira e Filipe Luís; Thi-
agoMaia, João Gomes, Ever-
ton Ribeiro eArrascaeta; Ga-
bigol e Pedro. Com eles em
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campo, o clube está invicto e
eliminouTolima,Atlético-MG
e Corinthians em sequência.
O �time B�, por outro lado,

vem disputando as partidas do
Brasileirão a cada fim de se-
mana: Santos; Matheuzinho,
Fabrício Bruno, Pablo e Ayr-
ton Lucas; Diego,Vidal eVic-
tor Hugo; Everton Cebolinha,
Lázaro e Marinho. Eles ven-
ceramAtlético-GO, São Pau-
lo eAthletico e fizeram o Ru-
bro-Negro pular para a vice-
liderança no torneio.
Fora dos dois times, ainda

há jogadores de bom nível
como Hugo Souza, Vitinho e
Matheus França - além dos
recém-chegados Pulgar e Va-
rela e dos lesionados Diego
Alves, Rodrigo Caio e Bruno
Henrique.
- Você não sobrevive (no

futebol) se não tiver objetivos
claros e, principalmente, se os
jogadores não acreditarem
naquilo que você está pro-
pondo. Nós temos uma ideia
e estamos tentando segui-la.
Nós estamos trabalhando
com duas equipes simultane-
amente, mas dando a mesma
atenção em todos os aspec-
tos. Fazendo com que todos
se sintam importantes e par-
ticipantes do projeto - disse
Dorival, à FlaTV.

ELENCO SOMA 436
JOGOS POR SELEÇÕES

Os números comprovam a
força do elenco do Flamengo.
Ao todo, 15 jogadores rubro-
negros têm passagens pelas
respectivas seleções nacio-
nais. Todos os quatro reforços
da última janela estão presen-
tes nesta lista, com destaque
para Arturo Vidal, que soma
133 jogos pelo Chile e é o re-

cordista neste quesito.
O volante é seguido por

David Luiz (56), Filipe Luís
(44), Pulgar (44) e Arrascae-
ta (38) no Top-5.

Jogadores do Flamengo
com jogos por seleções:

Vidal - 133 jogos
David Luiz - 57 jogos
Filipe Luís - 44 jogos
Pulgar - 40 jogos
Arrascaeta - 38 jogos
Diego Ribas - 34 jogos
Everton Cebolinha - 25 jogos
Everton Ribeiro - 20 jogos
Gabigol - 18 jogos
DiegoAlves - 10 jogos
Varela - 7 jogos
Rodrigo Caio - 5 jogos
Pablo - 2 jogos
Bruno Henrique - 2 jogos
Pedro - 1 jogo
Fora da lista acima, ainda

há 12 jogadores que vestiram
a Amarelinha apenas nas ca-
tegorias de base. É o caso de:
Santos, Hugo Souza,Matheus
Cunha,Matheuzinho, Léo Pe-
reira, Ayrton Lucas, Thiago
Maia, João Gomes, Victor
Hugo,Matheus França, Láza-
ro e Vitinho.
Os goleiros Santos e Hugo

Souza já foram convocados
por Tite para a seleção princi-
pal, mas não entraram em
campo e, por isso, não apare-
cem na primeira lista. Vale
lembrar que Thiago Maia e
Santos contam com títulos im-
portantes com a seleção sub-
23: as Olimpíadas de 2016 e
2020, respectivamente.
Dessa forma, contando to-

das as categorias, o Flamen-
go tem praticamente o elenco
inteiro com passagens por se-
leções nacionais. As únicas
exceções são Rodinei, Fabrí-
cio Bruno e Marinho.


		2022-08-18T05:52:09-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-08-18T05:52:25-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133




