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Tome cuidado
com os perigos à
sua volta, pois
você está com-

pletamentemergulhado nos seus pro-
blemas, não se atentando ao que está
acontecendo. Esteja com ouvidos e
olhos bem abertos. Perceba as situ-
ações que estão acontecendo para
não ter nenhuma surpresa de pesso-
as querendo puxar seu tapete, falan-
domal de você no trabalho. O dia pede
um despertar para as coisas, além
de foco e conexão com a sua intuição

O dia te deixa ner-
voso, pois mexe-
rá com o seu ego
e com o seu plexo

solar. Você ficará ansioso por causa
de coisas que estão chegando e ner-
voso por questões que não estão sob
o seu controle. Asmudanças aconte-
cem de cima para baixo e muitas
podem ser do seu agrado, enquanto
outras, não. Tenha jogo de cintura e
motivação para trazer inovação e
alegria para as situações. Se enxer-
gar tudo com bons olhos, verá que
foram para o bem as mudanças que
vieram.

Tome cuidado
com atitudes in-
consequentes,
pois você está fa-

zendomuita coisanoautomático, tudo
com base no seu desejo. Você está
sem foco. Respire fundo para ter um
senso de organização do começo ao
fim do dia, pois fará um monte de
coisas sem muita presença, sem
muita qualidade, cometendo até al-
guns erros, o que depois pode fazer
com que você seja criticado, princi-
palmente no trabalho. O que é positi-
vo no dia de hoje é a sua generosida-
de com as pessoas à sua volta.

Tome cuidado
para hoje para
não entrar em si-
tuações de intriga

e fofocas. Existem algumas contra-
riedades, então não adianta querer
brigar para que as coisas saiam do
seu jeito. Aceitação é a palavra para
hoje. Foque em novas atividades.
Tome cuidado com rigidez e teimosi-
as. Pulverize o seu olhar, buscando
novas oportunidades. Mantenha o
foco em novas atividades e situa-
ções, pois algumas não estão dando
mais certo.

Dia de preguiça
mental, de não se
envolver nas coi-
sas, pois existe

certo comodismo. Tome cuidado com
o radicalismo. Hoje não é um dia para
ficar num movimento passivo nem
para fazer um monte de coisas de
maneira impulsiva, mas é um dia em
que você precisa trabalhar com equi-
líbrio, tomando cuidado com gastos
em excesso. Olhe para a sua saúde,
pois verá uma recuperação da sua
vitalidade, mas é preciso continuar
tendo disciplina.

O dia pode trazer
um certo desâni-
mo. É importante
fazer uma parada

para oxigenar a sua vida, refletir e
pensar com calma nas possibilidades
que existem à sua frente. Pare, olhe
e resolva os problemas, em vez de
ficar fazendo as coisas de maneira
automática. É importante que você
consiga fazer uma boa economia para
melhorar a sua vida financeira.

Dia de comprome-

timento e dedica-

ção. É preciso ter

paciência e har-

monia com as pessoas à sua volta.

Você consegue avançar e ter um dia

muito positivo. Além disso, você pode

receber ajuda das pessoas, mas preci-

sa ter um lado harmônico, amoroso e

paciente para não ser arrogante ou crí-

tico com aquela pessoa que está que-

rendo te ajudar. Abra a mão das suas

perfeições e se permita viver um dia

mais tranquilo com as pessoas.

Dia de renovação

total para a sua

vida. Existem no-

vos rumos e opor-

tunidades surgindo. O dia traz um alí-

vio muito grande porque alguma situ-

ação se finaliza para uma nova come-

çar, e isso pode acontecer em qual-

quer área da sua vida, seja ela finan-

ceira, profissional, amorosa, famili-

ar, uma mudança de casa, de traba-

lho ou uma renovação afetiva. Então

este dia traz um alívio muito grande

para você.

É preciso tomar

cuidado para não

perder interesse

em algo e logo

querer buscar outras coisas. Existe

uma renovação de ideias, mas é ne-

cessário fazer uma integração com o

que já está fazendo na sua vida. Se

ficar pulando de galho em galho, não

vai conquistar nada e perderá ener-

gia. Cuide da sua família e da sua

casa, inclusive, para receber amigos

e pessoas conhecidas. Não está des-

cartado um movimento na sua casa.

Tome cuidado com

a tristeza e o desâ-

nimo. Existe uma

recuperação de al-

gum projeto, de alguma situação amo-

rosa, mas é preciso superar a tristeza

para seguir em frente, senão o seu dia

será extremamente desafiador por

você não conseguir enxergar novos

horizontes. É preciso que você faça

uma boa reflexão a respeito do seu

seu lado emocional para conseguir ter

essa visão que está à frente, mas que

neste momento pode ser difícil.

Tome cuidado

com excessos.

Hoje pode ser um

dia um poucomais

raivoso e no qual você está um pouco

mais sem paciência, ficando um pou-

co mais grosseiro e sem papas na lín-

gua, cultivando aquele lado muito

franco, dizendo coisas que magoam

as pessoas e possivelmente promo-

vendo um episódio de briga e desen-

tendimento que pode te levar a um

arrependimento futuro. Não atropele

as pessoas à sua volta.

Hoje o dia traz reali-

zação. Boas trocas

e novas associa-
ções estão despon-

tando.Vocêpoderá fazernovosamigos,

umanovasociedadeouassinarumnovo

contrato de trabalho. É um dia de cele-

bração, pois você conquistará algo que

queria havia algum tempo. Prepare-se
para receber uma novidade positiva.



o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-4
Quarta, 30 de março de 2022

Esporte

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022-SRP PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS.
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA,
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de
28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 029/2020, Lei.
nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decre-
to Municipal n° 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realiza-
rá às 14:30hs do dia 20 de abril de 2022 , a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comer-
cial para aquisição de Gás GLP 13 kg(recarga), para atender as diver-
sas secretarias da administração pública de São João do Paraíso/MA.
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrô-
nico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br  ou no site do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 28 de março de 2022.
ILTON RODRIGUES DE SOUSA Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na
MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a pavimentação em bloco
intertravado em vias urbanas do município de João Lisboa (MA). BASE
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimento e aber-
tura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 08:00
horas do dia 18 de Abril de 2022. O Edital e seus anexos poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs às
12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João
Lisboa – MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais),
a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal –
DAM. MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA – PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pre-
gão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de ma-
teriais odontológicos. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Federal nº 10.024/
2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 11 de
Abril de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrô-
nico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaolisboa.ma.gov.br,
no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio
de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consulta-
do, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de
R$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com ende-
reço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av.
Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas
às 12:00 horas MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

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

Flamengo x Fluminense jogam nesta quar-
ta-feira (30), às 21h40 (horário de Brasília),
no Maracanã. O jogo é válido pela primeira
partida das finais do Campeonato Carioca
2022. Esse é o terceiro ano consecutivo que o
Fla/Flu decide o título do Campeonato Cario-
ca e os três só deu Flamengo.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Paulo
Sousa deve mandar a campo o mesmo time
que atuou no jogo de volta diante do Vasco,

O meia Christian Eriksen, ti-
tular nesta terça-feira no amisto-
so entre Dinamarca e Sérvia,
marcou o terceiro gol na vitória
dos dinamarqueses por 3 a 0 no
estádio Parken, em Copenhague,
onde o jogador sofreu uma pa-
rada cardíaca no ano passado
quando estava em campo pela
Eurocopa.

Camisa 10 e capitão do time,
Eriksen foi ovacionado antes
do início do jogo pelos torce-
dores dinamarqueses, que es-
gotaram os ingressos para o
amistoso.

O gol do meia saiu aos 12
minutos do segundo tempo.
Antes disso, a Dinamarca já ti-
nha aberto vantagem como Jo-
akim Maehle, aos 15 minutos
da primeira etapa, e Jesper Lin-
dstrom, aos oito minutos da
etapa complementar.

A 10 minutos do fim, Eri-
ksen foi substituído por Phi-
lip Billing sob os aplausos da
torcida.

Eriksen retornou à seleção
da Dinamarca no último sába-
do em amistoso contra a Ho-
landa em Amsterdã, no qual
marcou um dos gols na derro-
ta dinamarquesa por 4 a 2.

Desde que sofreu a parada
cardíaca, em junho de 2021,
o jogador usa um desfibrila-
dor interno para corrigir des-
nível no ritmo dos batimen-
tos do coração.

Luís Castro vestiu a camisa do Botafogo de
forma oficial pela primeira vez. O treinador por-
tuguês foi apresentado na tarde desta terça-feira
na sala de imprensa no Estádio Nilton Santos. O
comandante destacou o desafio de assumir o
Alvinegro.

- É com muita felicidade que eu represento o
Botafogo. É verdade que é um desafio difícil,
temos muitas dificuldades naturais, algumas di-
ficuldades a nível de organização e espaço de
treino. Mas vi muita vontade de melhorar e tra-
balhar. O trabalho é muito mais importante que
o talento, eu acho que o Botafogo há muita gen-
te com talento e com trabalho, isso facilita mais
as coisas. Eu escolhi o Botafogo, tive outros
convites, mas escolhi o Botafogo. Foi uma es-
colha consciente. Eu acredito muito no projeto,
que o John Textor quer para o projeto, nos tor-
cedores do Botafogo, na estrutura, nas pessoas
que estão envolvidas e eu sou uma pessoa de
convicções e eu escolhi o Botafogo - afirmou.

Tempo. Luís Castro deixou claro que o pro-
jeto envolvendo o Botafogo e John Textor é pen-
sado a longo prazo.

- Normalmente quando traçamos objetivos nós

John Textor já traça planos para o Botafo-
go em 2023. O norte-americano comentou
sobre o planejamento do Alvinegro para a pré-
temporada do ano que vem e realmente pre-
tende tirar a equipe principal da disputa do
Carioca, como dito após a partida contra o Flu-
minense.

Em conversa ‘informal’ com jornalistas após
a apresentação de Luís Castro, o executivo
afirmou que o plano do Glorioso é fazer uma
excursão por Estados Unidos e Europa no co-
meço do ano com o time principal, enquanto o
time B disputará o Estadual.

- Os garotos do time B vão tentar mostrar o
seu valor no Campeonato Carioca - afirmou
John Textor.

O executivo também afirmou que a ideia
de levar a equipe para fora do país é visando

Primeiro Fla/Flu do ano deu
Fluminense com gol de Arias

Flamengo e Fluminense iniciam decisão
do Carioca nesta quarta-feira

Lucas Merçon/FFC
na semifinal. Tendência é que Gabigol e Pe-
dro façam novamente a dupla de ataque ru-
bro-negra.

No Fluminense, o time comandado pelo téc-
nico Abel Braga deve ter mudanças na esca-
lação. Fábio será o goleiro titular, e a dupla de
ataque terá Willian e Cano, já que Fred cum-
pre suspensão pela expulsão na semifinal di-
ante do Botafogo.

O primeiro Fla/Flu do Campeonato Carioca
na temporada 2022 teve vitória do Fluminen-
se. Em um duelo tomado por confusões, com
bate-boca, empurra-empurra e cartões verme-
lhos no estádio Nilton Santos, o time tricolor
venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Ari-
as, já nos minutos finais.

Ficha Técnica
Flamengo x Fluminense
Estádio e Horário
Maracanã, 21h40.
Prováveis Escalações
FLAMENGO:  Hugo Souza; Fabrício

Bruno, David Luiz e Filipe Luis; Matheuzi-
nho, Willian Arão, João Gomes e Arrascaeta;
Lázaro, Gabriel e Pedro.

Técnico: Paulo Sousa
FLUMINENSE: Fábio; Luccas Claro,

Manoel, David Braz e Calegari; André, Pi-
neida e Martinelli; John Arias, Germán Cano
e Willian

Técnico: Abel Braga

John Textor é o dono do Botafogo

Botafogo pretende fazer pré-temporada de 2023
nos Estados Unidos e Europa, garante John Textor

Vítor Silva/Botafogo

uma pré-temporada de qualidade, evitando as
fortes entradas e a dura competição que o
Campeonato Carioca oferece.

Luís Castro é apresentado pelo Botafogo
e comemora: �Foi uma escolha certa�

Luis Castro é o novo treinador
do Alvi-Negro Carioca

Vítor Silva/BFR
fazemos de uma forma para animar todos que
nos envolvem. Muitas vezes não temos em conta
as outras equipes. Temos que lançar aquilo que
os outros valem no campeonato, os outros tam-
bém querem muitas coisas. Aquilo que eu mais
gostaria que ver é algo sustentado da equipe.
Vamos começar um processo de construção, isso
leva mais ou menos daquilo que poderemos fa-
zer. Alguns jogadores ainda poderão entrar ou
sair, em função disso ainda no final da janela
poderemos falar melhor. Eu queria paz para fa-
zer uma construção sustentada. Não é um pro-
jeto de um ano, é um projeto de algum tempo.
Tempo no futebol é comprado com resultados e
eu sei disso. Minha equipe e meus jogadores
vamos conseguir apresentar um bom futebol,
eu espero - analisou.

Luís Castro, vale ressaltar, também recebeu
proposta do Corinthians enquanto negociava a
saída do Al-Duhail, mas optou pelo Botafogo.
Ele deixa claro: não se arrepende da escolha de
ter ido pelo caminho do Glorioso.

- Representa muito de verdade. Se conseguir-
mos colocar o Botafogo no caminho do sucesso
fica uma marca muito forte. Ter chegado ao Porto
e ter sido campeão com a equipe B e só mais um
treinador que foi campeão lá, ser campeão com
o Shakhtar é só mais um técnico foi campeão lá,
no Al-Duhail é só mais um... No Botafogo é uma
marca diferente. Isso foi para mim decisivo na
minha decisão. Representar um clube de Garrin-
cha, Amarildo, Didi, Jairzinho é fantástico e essa
escolha não foi muito difícil, foi consciente. E
penso que foi acertada. Pelos desafios que tenho
pela frente, no Porto tivemos na formação, espe-
ro ter aqui o mesmo sucesso. O futebol é muito
perigoso, podemos estar aqui daqui a um mês
sentados sem a capacidade de continuar. Mas a
resposta será a mesma, mas tenho a capacidade
do futebol. É fantástico representar a torcida, a
imagem contra o Fluminense foi fantástico. Fala-
se disso de uma forma abstrata, mas é fantástica.
É paixão, estar animado com aquilo que a equipe
fez, reconhece de uma forma pura. Foi uma es-
colha certa - completou.

São Paulo e Palmeiras iniciam
decisão do Paulistão 2022

São Paulo recebe o Palmeiras no
Morumbi e começa decidir o Paulistão

Na grande final do Paulis-
tão, Paulista ou simplesmente
Campeonato Paulista 2022,
um grande confronto nesta
quarta-feira - 30 de março,
pela primeira partida da fina-
líssima.

Estarão em campo inician-
do a decisão do estadual em
questão, São Paulo x Palmei-
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ras, que no primeiro duelo des-
ta final irão se encarar no
Morumbi, a partir das 21h40.

O duelo da volta ocorrerá
no próximo domingo - 03 de
abril, a partir das 16h, no Alli-
anz Parque; lembrando que
nenhum dos dois inicia com
vantagem nesta final.

Depois de passar pelo Co-

rinthians ao derrotá-lo por 2 a
1, jogando em casa, o Tricolor
Paulista chega a mais uma fi-
nal do Paulistão, a segunda em
sequência, visto que o time
comandado por Rogério Ceni
é o atual campeão estadual.

Desta forma, a fim de man-
ter o título sob seu domínio, ou
seja, em sua casa, o São Pau-
lo deve vir para esse jogo no
Morumbi pensando também
no segundo confronto diante
do Palmeiras, fora de casa.

Por sua vez, o Verdão que
andou durante o final de se-
mana provocando o rival,
busca tirar desse a taça de
campeão.

Ficha Técnica

São Paulo x Palmeiras
Local: Morumbi
Horário: 21h40
Prováveis escalações
SÃO PAULO:  Jandrei;

Rafinha, Diego, Miranda e
Reinaldo; Pablo Maia, Rodri-
go Nestor, Alisson e Nikão;
Luciano e Calleri

Técnico: Rogério Ceni
Palmeiras: Marcelo

Lomba (Weverton); Marcos
Rocha, Jailson, Murilo e Pi-
querez; Danilo, Zé Rafael,
Gustavo Scarpa e Raphael
Veiga; Dudu e Rony

Técnico: Abel Braga

Ericksen fez um dos três
gols da vitória de 3 x 0 da
Dinamarca sobre a Sérvia

em amistoso

Eriksen marca pela
Dinamarca em retorno
a estádio onde sofreu

parada cardíaca
Liselotte Sabroe
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