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Reflexao~

"Ou qual dentre vós é o homem que, se
porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará
pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará
uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis
dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto
mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas
coisas aos que lhe pedirem?"

Refletindo: Amados, este texto é bem conheci-
do, e dispensa explicações. Mas o que pode-
mos destacar aqui é a comparação que Jesus
fez entre Deus e um pai, ou seja, Jesus mostrou
que realmente Deus se coloca na posição de
nosso Pai, e sua vontade de atender nossos
desejos, é a mesma que um pai tem para com o
seu filho. Maravilhoso isso, especialmente
para aquelas pessoas que tiveram seus pais
ausentes, e não conhecem essa relação, Deus
se mostra como nosso verdadeiro Pai, e Ele
quer preencher esta ausência, se você nunca
teve um abraço do seu pai, uma palavra de
amor e carinho, Deus quer falar com você e te
abraçar pois Ele te ama.

Oração: Pai querido, quantas pessoas nunca
ganharam nada de seus pais, nem sequer um
abraço, uma palavra de amor, alguns nem
sequer conheceram seus pais. Mas o Senhor é
nosso Pai verdadeiro, Aquele que deu a própria
vida por amor a todos nós. O Senhor quer
atender nossos pedidos, e sei que o pedido de
muita gente é que o Senhor preencha o vazio
que a ausencia de um pai deixou em seus
corações, então toca nestas pessoas neste
momento, e enche seus corações com Seu
amor. Eu oro em nome de Jesus, amém.
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Polícia Civil de São Gabriel
da Palha prende 3 homens em
flagrante por tráfico de drogas

Policiais civis de
São Gabriel da Palha
prenderam 3 indivídu-
os em flagrante no Bair-
ro Gustavo Boone por
tráfico de drogas. A
prisão foi possível após
denúncia anônima dan-
do conta de que meli-
antes estariam arma-
dos e com mandados
de prisão estariam es-
condidos em uma resi-
dência do bairro.

Assim que a viatura
se aproximou, três sus-
peitos correram pelos
fundos da casa e, depo-
is de pular algumas cer-
cas foram detidos por
policias que realiza-
vam o cerco.

Segundo o delega-
do Rafael Pereira Cali-
man, durante buscas
realizadas no imóvel
onde estavam, os poli-
cias encontraram 16
pedras de “crack” pron-
tas para comercializa-
ção, folhas com anota-
ções relacionadas ao
tráfico, dinheiro e pelo
menos um celular de
origem ilícita.

Além da autuação
por tráfico de drogas,
os policiais deram cum-
primento aos manda-
dos de prisão de um
jovem de 19 anos e ou-
tro de 20 anos.

Foto: divulgação
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Fim de semana será de chuva
em São Gabriel, aponta Incaper

O final de semana
em São Gabriel da Pa-
lha será de chuva du-
rante o dia e a noite.
Segundo o Incaper, a
presença de umidade

trazida por ventos oceâ-
nicos mantém a insta-
bilidade em todo o
Espírito Santo.

Confira:

24/10 - Chuvoso

durante o dia e à noi-
te. Mínima de 19° C.
Máxima de 25° C.

25/10 - Chuvoso
durante o dia e à noi-
te. Mínima de 20° C.
Máxima de 23° C.

Editora Hoje

O calor dá uma trégua e as temperaturas
diminuem chegando a 19ºC

Semana termina com alta no café

A saca de 60 quilos
do café arábica termina
a semana com alta de
1,57% no preço e é ven-
dida a R$ 539,87 na cida-
de de São Paulo. O café
robusta também teve
alta de 0,64% no valor e
a saca é comercializada
a R$ 401,98 para retira-

da no Espírito Santo.
O açúcar cristal re-

gistrou alta de 1,21% e o
produto é vendido a R$
95,95 em São Paulo.
Em Santos, no litoral
paulista, o valor da saca
de 50 quilos, sem impos-
tos, caiu 1,38% e a mer-
cadoria é comercializa-
da a R$ 95,63.

No mercado finan-

ceiro, o preço da saca de
60 quilos do milho su-
biu 2,57% e é negociada
a R$ 77,33. Em Casca-
vel, no Paraná, o preço é
R$ 72. Em Rondonópo-
lis, no Mato Grosso, o
milho é vendido a R$
66. Em Rio Verde, Go-
iás, o preço à vista é R$
70. Os valores são do
Canal Rural e Cepea.

Foto: divulgação
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Brasil e outros 31 países assinam
declaração sobre saúde da mulher

Trinta e dois países,
incluindo o Brasil, assi-
naram, na última quin-
ta-feira (22), a chama-
da Declaração de Con-
senso de Genebra, um
documento no qual as
nações signatárias de-
fendem, entre outras
coisas, a importância
de garantir o acesso
feminino aos últimos
avanços em termos de
promoção da saúde,
em particular da saúde
sexual e reprodutiva,
excluindo o aborto. O
documento não especi-
fica procedimentos pa-
ra os casos em que a
prática é permitida por
lei. No Brasil, o aborto

é autorizado em casos
em que há risco de vida
para a gestante; a gravi-
dez resulte de estupro
ou seja atestado tratar-
se de feto anencéfalo.

Além dos seis países
(Brasil, Estados Uni-
dos, Egito, Hungria,
Indonésia e Uganda)
que lideraram a inicia-
tiva, assinaram o docu-
mento os representan-
tes da Bielorrússia; Re-
pública Democrática
do Congo; Haiti; Ira-
que; Kuwait; Paquis-
tão; Arábia Saudita;
Senegal; Emirados Ára-
bes, entre outros.

Em nota, o Ministé-
rio das Relações Exteri-
ores do Brasil, afirmou
que o objetivo da inici-

ativa é “defender o dire-
ito das mulheres aos
mais altos padrões de
saúde, promover a con-
tribuição essencial das
mulheres para a saúde,
reforçar o papel da fa-
mília para uma socie-
dade próspera e bem
sucedida e enfatizar a
necessidade de se pro-
teger o direito à vida”.

Para a organização
não governamental
(ong) Conectas, a medi-
da é fruto de uma alian-
ça internacional contra
os direitos das mulhe-
res. Na avaliação da
entidade, sob pretexto
de estabelecer princípi-
os básicos na questão
da saúde da mulher, a
medida reafirma a reje-

ição de um grupo de
países ao aborto segu-
ro.

Segundo a Conec-
tas, a declaração se so-
ma a outras iniciativas
que visam a impor bar-
reiras ao aborto legal.
O que, no caso brasilei-

ro, contraria os acordos
globais dos quais o país
é signatário e que reco-
mendam a prevenção
de abortos inseguros, a
revisão das leis puniti-
vas e o pleno respeito
pelo direito das mulhe-
res à autonomia sexual

e reprodutiva, a exem-
plo dos programas de
ação da Conferência
Internacional de Popu-
lação e Desenvolvi-
mento, aprovado em
1994, e da IV Confe-
rência Mundial de Mu-
lheres, de 1995.

Agência Brasil

EUA, Egito, Hungria, Indonésia, Brasil e Uganda lideraram iniciativa

Foto: divulgação
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Hemoes registra baixa no estoque
de sangue e precisa de doações

O Centro de Hemo-
terapia e Hematologia
do Espírito Santo (He-
moes) registrou, na
última quinta-feira
(22), baixo estoque dos
tipos sanguíneos A+,
A-, AB- e O-. Esse cená-
rio é consequência das
baixas doações que

têm acontecido nos
últimos dias.

Atualmente, a uni-
dade tem disponível
quatro bolsas de A-, 22
de A+, uma de AB- e
cinco de O-. Para man-
ter o atendimento regu-
lar no Estado no perío-
do de 11 dias, é neces-
sário que haja, no míni-
mo, cinco bolsas de

sangue A negativo, 30
de A positivo, duas de
AB negativo e nove de
O negativo.

A diretora do He-
moes, Marcela Gon-
çalves Murad, ressalta
que para manter um
estoque ideal é impor-
tante que a sociedade
abrace a campanha de
doação de sangue e
seja doador regular.

“É de extrema im-
portância ter doadores
regulares, pois eles aju-
dam a manter os esto-
ques estáveis e fazem
com que pessoas que
necessitam de transfu-
são regulares ou aque-
les que passam por en-
fermidades transitórias
sejam salvas”, disse
Marcela Murad.

Campanha “Doe

sangue e
compartilhe”

Como estratégia
para estimular a doa-
ção de sangue, a Secre-
taria da Saúde (Sesa)
está lançando a campa-
nha “Doe sangue e
compartilhe”. A cam-
panha oferece informa-
ções sobre locais de
doação, quem pode
doar e os cuidados após
a doação de sangue.

Doações de sangue na
pandemia

Durante o período
de enfrentamento ao
novo Coronavírus (Co-
vid-19), os atendimen-
tos em todas as unida-
des estão acontecendo,
preferencialmente, por
meio de agendamento.

A medida visa a redu-
zir a circulação de pes-
soas nos locais para
evitar aglomerações e
reduzir a possibilidade
de transmissão do ví-
rus.

“Limitamos o nú-
mero de pessoas dentro
das unidades e vale re-
forçar que as pessoas
que tiveram diagnósti-
co positivo para o novo
Coronavírus só podem
realizar a doação após
30 dias sem apresentar
sintomas”, explicou a
diretora do Hemoes.

Onde doar

- Hemocentro de Vitó-
ria
Endereço: Avenida Ma-
rechal Campos, 1.468,
Maruípe | Telefone:
(27) 3636-7920

- Unidade de Coleta de
Sangue da Serra
Endereço: Avenida Eu-
des Scherrer Souza,
s/nº (anexo ao Hospi-
tal Estadual Dório Sil-
va) | Telefone: (27)
3218-9429
- Hemocentro de Li-
nhares
Endereço: Avenida
João Felipe Calmom,
174-298 – Centro | Te-
lefone: (27) 3264-6000
- Hemocentro de Cola-
tina
Endereço: Rua Cassia-
no Castelo, 276 – Cen-
tro | Telefone: (27)
3717-2800
- Hemocentro de São
Mateus

Endereço: Rodovia
Otovarino Duarte San-
tos, Km 02, Parque
Washington | Telefo-
ne: (27) 3767-7954

Idaf realiza renovação de habilitação de responsáveis
técnicos para emissão de CFO e CFOC

O Instituto de Defe-
sa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito San-
to (Idaf) realizou a re-
novação da habilita-
ção para a emissão do
Certificado Fitossani-
t á r i o d e O r i g e m
(CFO) e do CFO Con-
solidado (CFOC) de
29 engenheiros agrô-
nomos e florestais, por
meio de um curso on-
line realizado na noite
da última quarta-feira
(21).

Organizado pela
Gerência de Defesa
Sanitária e Inspeção
Vegetal, com o apoio
da Gerência de Educa-
ção Sanitária e Ambi-
ental do Idaf, o curso
on-line foi a alternati-
va que o Instituto en-
controu, em meio à
pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19),
para realizar a renova-

ção de habilitação dos
responsáveis técnicos
que possuíam a habili-
tação com vencimento
até o final de 2020. A
renovação valerá por
cinco anos.

Durante o curso,
foram abordados dois
temas importantes pe-
lo subgerente de Defe-
sa Sanitária Vegetal,

Mateus Eckel, e pelo
engenheiro agrônomo
Raul Carvalho Correa
da Silva: a importân-
cia e o contexto da de-
fesa vegetal no Espíri-
to Santo, além da revi-
são da legislação apli-
cada à defesa vegetal
no Estado.

“O conteúdo que
foi aplicado no curso é

baseado no módulo de
legislação do curso de
habilitação. A única
diferença é que neste
ano precisamos adap-
tar por conta das orien-
tações da Organização
Mundial da Saúde,
que orienta o distanci-
amento social e, por
isso, fizemos on-line, e
ocorreu tudo certo.

Conseguimos ampliar
a comunicação com os
responsáveis técnicos
e apresentar bastante
conteúdo. Geramos
uma discussão muito
construtiva, como se
fosse em um encontro
presencial. O impor-
tante é que agora os
responsáveis técnicos
continuarão manten-

do o seu trabalho, que
é tão importante para a
defesa vegetal”, disse
Mateus Eckel.

CFO

O CFO e o CFOC
são os documentos
emitidos nas proprie-
dades rurais e nos esta-
belecimentos benefici-
adores (ou consolida-
dores, para os casos de
CFOC), para atestar a
condição fitossanitá-
ria de plantas, partes
de vegetais ou produ-
tos de origem vegetal,
de acordo com as nor-
mas do Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Ma-
pa). A emissão dos do-
cumentos é restrita aos
profissionais habilita-
dos pelos órgãos de
defesa. No Espírito
Santo, o serviço é de
responsabilidade do
Idaf.

Idaf

Foto: divulgação
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Procon-ES orienta como evitar fraudes
no novo sistema de pagamentos

O Banco Central do
Brasil (Bacen) lançou,
recentemente, o Pix,
uma nova modalidade
de pagamento e trans-
ferência, de forma gra-
tuita e instantânea, pa-
ra qualquer banco ou
fintech, a qualquer ho-
ra do dia e da semana.
Devido à imensa ade-
são, o Instituto Estadu-
al de Proteção e Defesa
do Consumidor (Pro-
con-ES) alerta para
golpes cometidos por
cibercriminosos, que
usam o nome da ferra-
menta para conseguir
dados pessoais e ban-
cários dos consumido-
res, com o objetivo de
efetuar fraudes e rou-
bar senhas.

O Pix não é um apli-
cativo. Ele é um siste-
ma que será integrado
aos demais aplicativos
de pagamentos de ban-
cos, fintechs (empresas
de serviços financeiros
que se diferenciam pe-
lo uso da tecnologia e
inovação, totalmente
digitais e a custo baixo
ou gratuitos), coopera-
tivas e carteiras digita-
is, que já foram regula-
rizadas pelo Banco
Central para oferecer o
Pix.

Segundo o Banco
Central, o Pix é seguro.
Entretanto, é impor-

tante que o consumi-
dor esteja atento, caso
receba algum contato
via aplicativo de men-
sagens, SMS, e-mail e
até mesmo por ligações
telefônicas, pedindo
que atualize dados ca-
dastrais, acesse deter-
minado site ou baixe
um aplicativo específi-
co para utilizar o siste-
ma.

“Os bancos não se
comunicam com os
seus clientes por e-
mails ou mensagens de
texto. Muitos consumi-
dores são vítimas desse
tipo de golpe por acre-
ditar que o fraudador
representa a instituição
financeira ou que o site
informado é o oficial.
Caso o consumidor
receba esse tipo de con-
tato, é importante que
não clique em nenhum
link suspeito ou forne-
ça os seus dados pesso-
ais a terceiros e faça
contato com a sua agên-
cia bancária para bus-
car informações”, res-
s a l t o u o d i r e t o r -
presidente do Procon-
ES, Rogério Athayde.

Um golpe muito
comum está relaciona-
do à clonagem de sites
e aplicativos que se pas-
sam por instituições
oficiais e credenciadas.
“O consumidor deve
estar atento ao acessar
um site ou baixar al-

gum aplicativo para ter
a certeza de que se trata
de um site oficial ou
aplicativo da institui-
ção financeira a qual o
consumidor é corren-
tista”, alertou Athayde.

O consumidor que
for vítima de algum
golpe deverá registrar
um boletim de ocorrên-
cia e comunicar à em-
presa. O consumidor
que tiver os dados utili-
zados de forma indevi-
da e não autorizada
para inclusão no novo
sistema poderá entrar
com uma ação judicial.

Pix

O Pix é uma ferra-
menta on-line criada
pelo Banco Central do
Brasil para movimenta-
ção financeira, de for-
ma simples e célere,
sem custos ou limite de
valores, para pessoa
física.

Com o Pix, o consu-
midor poderá realizar
qualquer tipo de paga-
mento ou transferência,
desde que o recebedor
aceite o Pix. Não é pre-
ciso ter conta em banco
para pagar e receber
com o Pix, que vai fun-

cionar também com
fintechs, como o Pic-
Pay, Nubank, PagSegu-
ros, entre outras. Dessa
forma, quem tem conta
em banco poderá reali-
zar um pagamento ou
transferência para al-
guém no PicPay ou vi-
ce-versa, por exemplo.

O sistema estará libe-
rado para uso a partir
do dia 16 de novembro.
Para garantir o acesso a
transferências e paga-
mentos sem custos, o
consumidor só precisa
cadastrar uma Chave
Pix (CPF/CNPJ, e-
mail, celular ou aleató-

ria) ou ainda um QR
Code, junto à institui-
ção financeira a qual
possui uma conta.

Ao utilizar o siste-
ma, é preciso que o con-
sumidor tenha bastante
atenção antes de confir-
mar a transação. Se for
enviado um Pix para a
pessoa errada ou se for
depositado um valor
em uma quantia equi-
vocada, não será possí-
vel realizar o cancela-
mento ou estorno da
operação. A solução
será negociar com o
recebedor e pedir a de-
volução.

Foto: divulgação
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Eleições 2020 - TSE lança tira-dúvidas no WhatsApp

Para ajudar a tirar
dúvidas dos eleitores,
oTribunal Superior Elei-
toral (TSE) lançou um
assistente virtual que
funciona pelo aplicativo
do WhatsApp. Chama-
do de “Tira-Dúvidas
E l e i t o r a l n o
WhatsApp”, o recurso-
foi lançadocom o obje-
tivo de facilitar o acesso
do eleitor a informações
relevantes sobre as elei-

ções municipais de 2020
e reforçar o combate à
desinformação durante
o período eleitoral.

O tira-dúvidas funci-
ona por meio de um-
chatbot ou bot (assis-
tente virtual), como tam-
bém é chamado, que
traz informações sobre
diferentes temas de inte-
resse do eleitor, desde
cuidados com a saúde
para votar, informações
sobre dia, horário e lo-
cal de votação até dicas

para mesários e infor-
mações sobre candida-
tura, entre outros temas.

Para interagir com o
assistente virtual, basta
acessar a câmera do seu
celular e apontá-la para
o QR Code, ou adicio-
nar o telefone +55 61
9637-1078à sua lista de
contatos, ou por meio
d o l i n k w-
a.me/556196371078.

A cada tema apre-
sentado, o chatbot of-
erece uma série de tópi-

cos para o eleitor esco-
lher. Após digitar o nú-
mero do tópico escolhi-
do, o assistente virtual
apresenta as informa-
ções solicitadas.

Segundo o TSE, o
assistente virtual ofere-
ce ainda um serviço vol-
tado exclusivamente ao
esclarecimento de notí-
cias falsas, as chama-
das fake news, envol-
vendo o processo eleito-
ral brasileiro. O tópico,
chamado de “Fato ou

Boato?” disponibiliza
ao usuário alguns con-
teúdos desmentidos por
agências de checagem
de fatos.

Por meio dele é pos-
sível desmistificar "os
principais boatos sobre
a urna eletrônica ou as-
sistir a vídeos do biólo-
go e divulgador científi-
co Átila Iamarino, com
dicas de como identifi-
car conteúdos engano-
sos disseminados por
meio da internet duran-

te a pandemia de covid-
19, informou o TSE.

Além disso, o TSE
firmou acordo com re-
presentante do setor de
telecomunicações no
Brasil, para garantir que
usuários possam aces-
sar conteúdos dositeda
Justiça Eleitoral sem
gastar seu pacote de da-
dos entre setembro e
novembro, no período
quevai desde a campa-
nha eleitoral até o fim
do segundo turno.

Agência Brasil
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DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

[NEHANDER CAPELETI BRAW e MARCELA

FERREIRALOUZADA]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em

11 de fevereiro de 2001, estado civil solteiro,

profissão lavrador, residente na Córrego Vargem

Alegre, Zona Rural em Vila Valerio-ES, filho de

ELEANDRO CARLOS BRAW e EDVANIA

CAPELETI.

Nome a adotar após o casamento: NEHANDER

CAPELETI BRAW.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em

27 de março de 2001, estado civil solteira, profissão

lavradora, residente na Corrego VargemAlegre, Zona

Rural em Vila Valerio-ES, filha de JEFFERSON

FRANCISCO LOUZADA e ROSILENE FERREIRA

LOUZADA.

Nome a adotar após o casamento: MARCELA

FERREIRALOUZADA.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de

Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o

presente edital para ser fixado na forma da lei e lugar

de costume.

Vila Valerio -ES, 23/10/2020

_________________________________________

Fabricia Sodré de Souza, Escrevente autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 027 0004124 21

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE

DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

[ADEMAR DA SILVA e SHEILA FERREIRA DE

OLIVEIRA]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em

19 de agosto de 1972, estado civil solteiro, profissão

agricultor, residente na Córrego Teima, Zona Rural

em Vila Valério-ES, filho de ERMIRO DA SILVA e

LUIZACAMPOS DASILVA.

Nome a adotar após o casamento: ADEMAR DA

SILVA.

Ela, natural de Vila Valerio-ES, nascida em 20 de

março de 1990, estado civil divorciada, profissão

agricultora, residente na Córrego Teima, Zona Rural

em Vila Valerio-ES, filha de ADIGELSON

BERTOLINO DE OLIVEIRA e MARIA LUIZA

FERREIRA.

Nome a adotar após o casamento: .

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de

Comunhão universal de bens, conforme escritura

pública de pacto antenupcial, lavrada no livro 04-D,

folha 48/50, nesta serventia.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o

presente edital para ser fixado na forma da lei e lugar

de costume.

Vila Valerio -ES, 23/10/2020

________________________________________

Fabricia Sodré de Souza, Escrevente autorizada

PREGÃO PRESENCIAL Nº.062/2020
DATA DE ABERTURA: 13/11/2020 às 08 h.
OBJETO: Constituição de Ata de Registro
de Preços, para futura e eventual
aquisição de protetores faciais e material
de higiene para uso dos profissionais da
Secretaria Municipal de Educação. O
edital poderá ser retirado no site
www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27
3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 24/10/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº

000024/2020 - PROCESSO Nº
001730/2020

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES,
torna público o resultado do referido
Pregão Presencial. OBJETO: REGISTRO
DE PREÇOS para eventual aquisição de
e q u i p a m e n t o s d e i n f o r m á t i c a
(computadores e impressoras) para
manutenção dos serviços das diversas
Unidades Administrativas da Prefeitura
Municipal de Vila Valério/ES. EMPRESAS
VENCEDORAS A TEREM OS SEUS
P R E Ç O S R E G I S T R A D O S : M . C .
INFORMÁTICA ME no lote 1 no valor total
de R$ 282.735,00 e TAGLIA-FERRE & CIA
LTDA no lote 2 no valor total de R$
110.288,00.
HOMOLOGAÇÃO: Em 22 de outubro de
2020. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL.
(027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 23 de outubro de 2020.

GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

Compre, venda
e troque!

Compre, venda
e troque!

NO27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI SEU EDITAL

CURTA A NOSSA
PÁGINA

CURTA A NOSSA
PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/
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Oitavas da Libertadores terá
confrontos entre Brasil e Argentina

Três dos seis repre-
sentantes brasileiros
nas oitavas de final da
Copa Libertadores da
América terão pela
frente adversários ar-
gentinos. O sorteio das
partidas e dos cruza-
mentos foi realizado
ontem (23), na sede da
Confederação Sul-
Americana de Futebol
(Conmebol), em Lu-
que (Paraguai).

Atual campeão e na
busca pelo terceiro títu-
lo, o Flamengo medirá
forças com o Racing,

que levantou a taça em
1967. Duas vezes ga-
nhador, o Internacio-
nal terá como rival o
Boca Juniors, dono de
s e i s t r o f é u s s u l -
a m e r i c a n o s . J á o
Athletico Paranaense -
que busca a glória iné-
dita - enfrentará o Ri-
ver Plate, tetra da Amé-
rica e vice em 2019.O
Santos também enfren-
tará um campeão da
Libertadores no mata-
mata, mas vindo do
Equador. Com três títu-
los, o Peixe será adver-
sário da LDU, que ga-
nhou o torneio em

2008.
Palmeiras e Grêmio

são os únicos times do
país que não terão riva-
is com título de Liber-
tadores no currículo.
Atrás do bicampeona-
to, o Verdão - que fez a
melhor campanha da
primeira fase - terá pela
frente o estreante Del-
fín, do Equador. Já o
Tricolor Gaúcho, que
persegue o tetra do con-
tinente, pegará o Gua-
raní, do Paraguai.

Por terem encerra-
do a fase de grupos na
liderança, Flamengo,
Santos, Palmeiras e

Grêmio realizarão o
segundo e decisivo jo-
go dos respectivos con-
frontos em casa. Athle-
tico e Inter, que fica-
ram em segundo lugar,
serão mandantes na
primeira partida. Os
duelos de ida ocorre-
rão entre 24 e 25 de no-
vembro, enquanto os
de volta estão previstos
para os dias 1 e 2 de
dezembro. A decisão
da Libertadores será
em 2021, no Maraca-
nã.

Os cruzamentos do
mata-mata indicam
confrontos entre brasi-

leiros nas quartas e até
em uma semifinal, ca-
so as equipes avancem.
O ganhador de Santos
e LDU enfrenta quem
passar de Grêmio e Gu-
araní. Há a possibilida-
de de santistas e trico-
lores reeditarem o due-
lo que definiu vaga na
final da Libertadores
em 2007. Na ocasião,
os gaúchos levaram a
melhor.

Já o vencedor entre
Flamengo e Racing
terá como adversário o
classificado entre Inter
e Boca. Caso sigam
adiante, rubro-negros e

colorados voltariam a
se encontrar pelas quar-
tas de final, como acon-
teceu em 2019. No ano
passado, os cariocas
seguiram adiante para
enfrentar o Grêmio na
semifinal, em outro
confronto que pode se
repetir.

O sorteio das parti-
das e dos cruzamentos
foi realizado nesta sex-
ta-feira (23), na sede da
Confederação Sul-
Americana de Futebol
(Conmebol), em Lu-
que, no Paraguai.

Tite convoca seleção para Eliminatórias
da Copa do Mundo, em novembro

O técnico da seleção
brasileira Tite divulgou
ontem (23) a lista de con-
vocados para os dois
próximos jogos pelas
Eliminatórias para Co-
pa do Mundo do Catar
2022. O Brasil enfrenta a
Venezuela, no Morum-
bi, e o Uruguai, no está-
dio Centenário, na capi-
tal Montevidéu, nos di-
as 13 e 17 de novembro,
respectivamente. Entre
os relacionados, os des-
taques foram os retor-
nos de Vinicius Junior
(Real Madrid), Arthur
(Juventus) e Éder Mili-
tão (Real Madrid), que
ficaram de fora dos pri-
meiros confrontos, com
a Bolívia e Peru.

Além do trio, o ata-
cante Gabriel Jesus
(Manchester City) que
estava lesionado voltou
a ser chamado. O joga-
dor do Manchester che-
gou a constar na última
convocação, entretanto
foi sacado da lista após
sofrer lesão. Após o cor-
te de Jesus, o treinador
brasileiro optou por Mat-
heus Cunha (Hertha
Berlim).

EBC Esportes
Atacantes:
Gabriel Jesus - Manchester City
Vini Jr. - Real Madrid
Firmino - Liverpool
Richarlison - Everton

Em relação aos jogadores que atuam nos Brasil, apenas
quatro foram lembrados por Tite: o zagueiro Rodrigo
Caio e o meio-campista Everton Ribeiro, ambos o Fla-
mengo e o goleiro Weverton e o lateral-direito Gabriel
Menino.
A seleção venceu a Bolívia e Peru nas duas primeiras
rodadas das Eliminatórias, e ocupa o primeiro lugar na
tabela de classificação.

Confira abaixo a lista completa de convocados:
Goleiros
Alisson - Liverpool (ING)
Ederson - Manchester City (ING)
Weverton - Palmeiras
Laterais
Alex Telles - Manchester United (ING)
Danilo - Juventus (ITA)
Gabriel Menino - Palmeiras
Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)
Zagueiros
Éder Militão - Real Madrid (ESP)
Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)
Rodrigo Caio - Flamengo
Thiago Silva - Chelsea (ING)
Meio-campistas
Arthur - Juventus (ITA)
Casemiro - Real Madrid (ESP)
Douglas Luiz - Aston Villa (ING)
Everton Ribeiro - Flamengo
Fabinho - Liverpool (ING)
Philippe Coutinho - Barcelona (ESP)
Atacantes
Everton - Benfica (POR)
Gabriel Jesus - Manchester City (ING)
Neymar - Paris Saint-Germain (FRA)
Richarlison - Everton (ING)
Roberto Firmino - Liverpool (ING)
Vinicius Jr - Real Madrid (ESP)

Aos 80 anos, Pelé é
homenageado pela Fifa

Em reconhecimen-
to ao seu legado para o
futebol, a Fifa (Federa-
ção Internacional de
Futebol) prestou uma
homenagem a Edson
Arantes do Nascimen-
to, o Pelé, que comple-
tou ontem (23), 80
anos. A Fifa iniciou as
ações desde as primei-
ras horas desta desta
sexta-feira (23), com
postagens nas redes
sociais de felicitações a
Pelé, considerado o
melhor jogador de to-
dos os tempos.

"Feliz Aniversário
de 80 anos ao Rei", diz
o título de uma das três
publicações em rela-
ção ao ex-atacante do
Santos e da Seleção
Brasileira.

Entre as homena-
gens, figuram fotos,
vídeos, números do ex-
atacante, depoimentos
de jogadores e de cele-
bridades internaciona-
is, como o líder da ban-
da Rolling Stones,

Mick Jagger, e o ex-
presidente da África do
Sul, Nelson Mandela.

As redes sociais da
entidade também pres-
taram homenagens a
Pelé. "Obrigado por
tudo e tenha um lindo
a n ive r s á r i o d e 8 0
anos", diz uma posta-
gem.

Em outra mensa-
gem, a Fifa disse que
nenhuma ação vai fa-
zer justiça ao legado do
craque. Durante a sua
carreira, Pelé ganhou
três Copas do Mundo
(58, 62 e 70), duas Li-
bertadores, seis Cam-
peonatos Brasileiros e
foi escolhido sete vezes
o melhor jogador do
mundo pela revista
France Football. Ele
ainda foi eleito o me-
lhor jogador do século
XX pela Fifa.

"Pelé , nenhuma
palavra vai fazer justi-
ça a você, mas o mate-
rial publicado aqui, e o
desejo de tantas lendas
do futebol, por todo o
mundo, que reserva-

ram um tempo nestes
momentos difíceis pa-
ra te homenagear, tal-
vez isso seja o que me-
lhor para ilustrar a in-
calculável importância
que você tem para o
futebol", disse a Fifa.

Reconhecimento
mundial

A entidade afirmou
ainda que não tem co-
mo mensurar o que ex-
artilheiro do Santos fez
pelo futebol dentro e
fora de campo.

"Há uns poucos no-
mes que são conheci-
dos no mundo todo.
Isso inclui algumas
figuras históricas, um
pequeno número de
ícones da música e do
cinema, assim como
um grupo exclusivo de
esportistas, sendo Pelé
um deles, de forma in-
questionável. Não im-
porta a geração, o país
ou a origem das pesso-
as, todos conhecem o
famoso atacante brasi-
leiro", disse a entidade.

EBC Esportes

EBC Esportes
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