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Tocantins
Sugestões: Ilya.oprogresso@gmail.com

- Motorista
- Categoria D
- Ajudante de Motorista, com experiência em Empilhadeira
- Conferente
- Vendedor Externo
- Vendedor Externo que possua motocicleta e resida em
Carolina
- Cozinheira
- Empregada doméstica
- Consultor de Vendas, para trabalhar em Palmas -TO
- Sub Gerente
- Pintor Automotivo
- Mecânico
- Auxiliar de Mecânico
- Mecânico de Motos
- Manicure e Pedicure

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

Fone: (99) 99164-2090.

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.

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

O deputado federal ara-
guainense Lázaro Botelho
(PP) foi exonerado, a pedido,
do cargo de secretário extra-
ordinário de Ações Estratégi-
cas da gestão do governador
Wanderlei Barbosa (Republi-
canos). Ele estava na função
desde novembro de 2021.

A exoneração foi publica-
da no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) desta quinta-feira,
31 de março. O substituto ain-
da não foi nomeado.

Lázaro também integrou a
gestão do ex-governador Mau-
ro Carlesse (UB) como As-
sessor de Participação Social
e Políticas de Governo. Ele foi
deputado federal por três man-
datos consecutivos [2007 a
2018] e ficou como primeiro
suplente na última eleição.

A exoneração ocorre em
razão do prazo previsto na le-
gislação eleitoral para que os
futuros candidatos deixem
cargos públicos, a chamada
‘desincompatibilização’.

A Polícia Civil do Tocantins, (PC-TO),por
intermédio da 103ª Delegacia de Polícia em
Taguatinga concluiu, nesta quarta-feira, 30, as
investigações sobre a prática do crime de ho-
micídio qualificado, que vitimou um homem de
35 anos.

De acordo com o delegado-chefe da unida-
de policial, Lucas Rodrigues, o fato ocorreu
no dia 18 de julho de 2021, em via pública, quan-
do dois indivíduos, de 55 e 19 anos, efetuaram
diversos disparos de arma de fogo contra duas
vítimas, sendo uma de 35 e outra de 28 anos.

Segundo apurado, os autores são avô e neto,
e teriam praticado o crime em razão do desen-
tendimento acerca de um aparelho de telefone
celular que a vítima teria deixado cair ao chão,
quebrando-o. “A vítima foi atingida por nove dis-
paros de arma de fogo, sendo quatro deles em
regiões vitais do corpo, o que ocorreu em via
pública, em local e horário de grande movimen-
tação de pessoas”, disse o delegado Lucas.

Ainda de acordo com a autoridade policial:
“o crime causou grande comoção da cidade,
pois foi cometido com extrema frieza e sem
qualquer preocupação, por parte dos autores,
em relação às demais pessoas que se encon-
travam no local, pois os disparos foram efetu-
ados nas proximidades de um estabelecimen-
to comercial onde estavam presentes dezenas
de pessoas”.

Após efetuar os disparos, os autores em-
preenderam fuga da cidade de Taguatinga, per-
manecendo foragidos, motivo pelo qual, o de-
legado representou, junto ao Poder Judiciário,
pela prisão de ambos os autores, com a con-
sequente expedição dos mandados de prisão
preventiva.

Do uso de documento falso
Durante as diligências realizadas no in-

tuito de dar cumprimento aos mandados de
prisão, foi constatado que um dos investiga-
dos se utilizava de documentos falsos, man-
tendo uma vida estável como comerciante
em Taguatinga/TO por vários anos, sem que
qualquer pessoa tivesse conhecimento de sua

Lázaro Botelho, representante de Araguaína e do
norte do Tocantins, deputado por três mandatos

Ele estava na função desde novembro de 2021

Lázaro Botelho deixa cargo de secretário
para disputar eleição de deputado federal

Otoniel Andrade
O ex-prefeito de Porto Na-

cional, Otoniel Andrade, tam-
bém pediu exoneração do car-
go de secretário Extraordiná-
rio de Políticas de Governo
Descentralizadas, da Secreta-

ria Executiva da Governadoria.
Ele vai disputar uma cadeira na
Assembleia Legislativa. Seu
irmão, o atual presidente da
Casa, Antônio Andrade, deve
concorrer a federal pelo União
Brasil. (Assessoria)

A meta da Secretaria da Saúde de Araguaína é
vacinar 90% de cada um dos grupos prioritários
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Vacinação contra sarampo e influenza em
Araguaína começa nesta segunda-feira, 4
Imunização será dividida em etapas para facilitar o acesso ao púiblico-alvo. Já poderão se vacinar

contra as duas doenças os profissionais da saúde e contra a influenza também idosos

A Saúde de Araguaína ini-
cia nesta segunda-feira, 4, as
campanhas de vacinação con-
tra a gripe (influenza) e o sa-
rampo para os grupos priori-
tários definidos pelo Ministé-
rio da Saúde. A imunização
será dividida em etapas para
facilitar o acesso ao público-
alvo. Já poderão se vacinar
contra as duas doenças os

profissionais da saúde e con-
tra a influenza também idosos.

Todas as UBS (unidades
básicas de saúde) estarão dis-
poníveis para receber a popu-
lação, além do ponto de vaci-
nação montado em frente à
Câmara Municipal, no Centro.
De acordo com a diretora de
Imunização de Araguaína,
Samilla Braga, os imunizantes

são importantes para prevenir
complicações na saúde.

“No caso da influenza, os
sintomas que podem ser con-
fundidos com os da covid-19
são reduzidos com a vacina.
Já a vacinação contra o sa-
rampo permitirá interromper
a circulação ativa do vírus no
país, proteger a população e
evitar sobrecarga nos servi-
ços de saúde”, destacou a di-
retora.

As campanhas foram di-
vididas em etapas e por pú-
blico-alvo seguindo até 6 de
junho. O dia “D” das cam-
panhas será 30 de abril. A
meta da Secretaria da Saú-
de de Araguaína é vacinar
90% de cada um dos grupos
prioritários.

Proteção contra a gripe
Nesta primeira etapa da

vacinação contra a influenza
(4 a 30 de abril) serão imuni-
zados idosos com 60 anos ou
mais e os profissionais da saú-
de, somando 23.623 pessoas.

Fazem parte do público-
alvo para as próximas etapas
as crianças de 6 meses até 4
anos, gestantes e puérperas,
pessoas com comorbidades,
deficiência permanente, popu-
lação indígena, professores do
ensino básico e superior, pro-
fissionais das forças de segu-
rança, caminhoneiros, traba-
lhadores de transporte coleti-
vo, rodoviário e portuários;
população privada de liberda-
de e funcionários do sistema
de privação de liberdade.

Livre do sarampo
A campanha de vacinação

contra o sarampo irá atender
inicialmente mais de 19 mil
pessoas de dois grupos priori-
tários. Na primeira etapa, será
o período dos trabalhadores da
saúde. As crianças de 6 me-
ses até 4 anos serão imuniza-
das na segunda etapa, do dia
2 de maio a 3 de junho.

Onde vacinar
Para se vacinar é necessá-

rio ter em mãos os documen-
tos pessoais e cartão de vaci-
na. As unidades de saúde aten-
dem de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 11h30 e das
13h30 às 17h30, com exceção
das UBS Araguaína Sul, Dr.
Francisco Barbosa (Vila Ali-
ança), UBS Couto Maga-
lhães, Nova Araguaína e Ma-
noel Maria, que funcionam das
7 às 19 horas.

O ponto de vacinação em
frente à Câmara também
atende em horário diferente,
de segunda a sexta, das 8 às
18h30 e no sábado das 8 às
13 horas. (AscomAraguaí-
na/Giovanna Hermice)

Divulgação

Avô e neto são suspeitos de matar
um homem em Taguatinga

Polícia Civil prende na Bahia dois homens
suspeitos de praticar homicídio em Taguatinga
Avô e neto foram presos, sendo que o mais velho já é foragido por duplo

homicídio na Paraíba e vivia com documento falso no Tocantins
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O verdadeira identidade.
A partir de então, foi instaurada nova in-

vestigação criminal, objetivando apurar sua ver-
dadeira identidade, bem como, a prática do
crime de uso de documento falso, crime puni-
do com reclusão de dois a seis anos.

Com o aprofundamento das investigações,
foi possível descobrir o verdadeiro nome do
investigado, bem como, o fato de estar foragi-
do da Justiça Criminal do Estado da Paraíba,
onde é processado por duplo homicídio qualifi-
cado, crime ocorrido no município de Princesa
Isabel/PB, em 20 de janeiro de 1996.

Desde então, a Polícia Civil fez várias dili-
gências em diferentes órgãos públicos e em
dois outros Estados da Federação, no intuito
de localizar os investigados. “No decorrer das
investigações, a equipe da 103ª Delegacia de
Polícia em Taguatinga tomou conhecimento de
que um deles teria se apresentado falsamente
no Instituto de Identificação da Bahia, na ten-
tativa de conseguir a emissão de novos docu-
mentos”, disse o delegado.

Da ação coordenada com a Polícia Civil do
Estado da Bahia.

De posse de tais informações, a Polícia Ci-
vil do Estado do Tocantins, em ação conjunta
com a Polícia Civil do Estado da Bahia, efe-
tuou o cumprimento do mandado de prisão em
desfavor de um dos investigados e, após no-
vas diligências, em desfavor do outro, ambos
na Cidade de Caatiba/BA, localizada a 68 Km
da Cidade de Vitória da Conquista/BA.

Segundo o Delegado de Polícia, Lucas Ro-
drigues: “O uso de falsa identidade para se
furtar da investigação criminal demonstra o
perfil criminoso dos investigados e, de certo
modo, uma obstinação em desafiar os órgãos
de segurança pública. Condutas como esta
exigem empenho e estratégias investigativas
que possibilitem a Polícia Civil no cumprimen-
to de suas atribuições constitucionais, sobre-
tudo por envolver diligências em outros Esta-
dos da Federação”.

Ainda segundo a autoridade policial: “A pri-
são dos investigados somente foi possível por
meio de uma ação articulada com a Polícia
Civil do Estado da Bahia, que forneceu todo o
apoio necessário para que a decisão judicial
fosse cumprida corretamente”.

Após o cumprimento da decisão judicial,
os investigados foram encaminhados para a
Coordenadoria Regional da Polícia Civil do
Interior (COORPIN/BA), onde permanecem
à disposição do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins. Ambos devem ser recambia-
dos para Taguatinga a fim de responder pe-
los crimes que a eles são imputados. (SSP-
TO/Rogério de Oliveira)
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Regional

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 – CPL OBJETO: Aquisição de
uniformes escolares para distribuição aos alunos da rede de ensino mu-
nicipal. ABERTURA: 20 de Abril de 2022 às 09:00 horas. ENDEREÇO: Av.
Senador La Rocque s/n, Centro – Buritirana – MA. TIPO LICITAÇÃO:
Menor Preço por Item OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o paga-
mento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro,
Buritirana – MA. JOSÉ SOUSA AMANCIO - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa para a prestação de serviços fúnebres com fornecimento de
urna mortuária, translado e serviços complementares. ABERTURA: 28 de
Abril de 2022 às 08:30 horas. ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n,
Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço CRITÉRIO DE
JULGAMENTO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site http://www.sitionovo.ma.gov.br/editais-licitacoes ou mediante so-
licitação à Pregoeira e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal –
DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às
12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av.
Leonardo de Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ
SILVA FRANCELINO – PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – CPL OBJETO: Recuperação de
estradas vicinais no município de Sítio Novo – MA (Povoado Santa Maria ao
Povoado Paciência). ABERTURA: 25 de Abril de 2022 às 08:30 horas.
ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro – Sítio Novo – MA TIPO
LICITAÇÃO: Menor Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Glo-
bal Obtenção do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser consultados
e obtidos gratuitamente por meio do site http://www.sitionovo.ma.gov.br/
editais-licitacoes , mural de licitações do TCE ou cplsitionovoma@outlook.com
ou mediante solicitação à CPL e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cin-
quenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Mu-
nicipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito
na Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA
DINIZ SILVA FRANCELINO – PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL OBJETO: Recuperação de
estradas vicinais no município de Sítio Novo – MA (Povoado Paciência ao
Retiro). ABERTURA: 25 de Abril de 2022 às 10:30 horas. ENDEREÇO: Av.
Leonardo de Almeida s/n, Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO:
Menor Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global Obten-
ção do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente por meio do site http://www.sitionovo.ma.gov.br/editais-li-
citacoes , mural de licitações do TCE ou cplsitionovoma@outlook.com ou
mediante solicitação à CPL e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal –
DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às
12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av.
Leonardo de Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ
SILVA FRANCELINO – PRESIDENTE CPL

Baldez fala da retomada dos negócios e da importância da
parceria público-privada na abertura da Feira do Empreendedor
Evento do Sebrae conta com patrocínio do SESI/SENAI e marca retorno aos eventos empresariais presenciais

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022

A Câmara Municipal de Imperatriz – MA, localizada Rua Sim-
plício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da Co-
missão de Licitação, instituída pela portaria n° 001/2022, de 13
de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei Federal
n° Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas pertinentes à
espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 18 de abril de
2022, a licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo me-
nor Preço, objetivando a Contratação de empresa especializada
no segmento de tecnologia da informação para prestar serviço
de licença pelo uso de software, aplicação da solução com for-
necimento de licenças permanentes Web ou mobile, visando a
modernização dos sistemas de informática do Poder Legislativo
de Imperatriz, mediante o desenvolvimento e implantação de
soluções informatizadas. Este Edital e seus anexos estão à dis-
posição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) ás 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, 24 de março de 2022. Hayan-
ne Kliscia Lima da Silva - Presidente da CPL.

Edilson Baldez representou a classe empresarial
na abertura da Feira do Empreendedor

Edilson Baldez com o prefeito Braide, os diretores
do SEBRAE na Feira do Empreendedor

SÃO LUÍS – A Federação
das Indústrias do Estado do
Maranhão (FIEMA), em uma
ação do Conselho Temático
de Assuntos Legislativos, co-
memora a aprovação, na Câ-
mara Municipal de São Luís,
do projeto de Lei nº 376/21,
que trata sobre a legislação
municipal de implantação de
antenas de telefonia móvel 5G
na capital maranhense. O PL
foi aprovado na sessão da úl-
tima terça-feira, 29.  

 Na última quinta-feira, 31,
o vice-presidente executivo
da FIEMA e presidente do
Conselho Temático de Assun-
tos Legislativos, Cláudio Aze-
vedo, recebeu a vereadora
Karla Sarney, relatora do pro-

SÃO LUÍS - O presidente
da Federação das Indústrias do
Estado do Maranhão (FIEMA),
Edilson Baldez, representou as
entidades empresariais do Ma-
ranhão (FIEMA, CDL, FCDL,
ACM e Fecomércio) na soleni-
dade de abertura da 10ª edição
da Feira do Empreendedor, pro-
movida pelo Sebrae-MA, que
transformou o Multicenter Ne-
gócios e Eventos de  São Luís
na capital brasileira do empre-
endedorismo.   

 Baldez ressaltou a satisfa-
ção de participar da Feira, que
simboliza o momento de reto-

mada dos negócios depois da
turbulência da covid-19. “Pa-
rabenizo o presidente do Con-
selho do Sebrae, Raimundo
Coelho, a diretoria e os cola-
boradores da entidade pelo
grande evento”.  

 O líder empresarial da in-
dústria maranhense também
enfatizou a importância das par-
cerias que ajudaram a concreti-
zar a iniciativa. “A Feira é uma
conjunção de esforços das enti-
dades junto ao Sebrae, tendo
também como parceiro o Go-
verno do Estado, reforçando ain-
da mais a importância da parce-

ria entre o poder público e a ini-
ciativa privada”, disse Baldez. 

 PLANO DIRETOR DE
SÃO LUÍS - Presente ao even-
to, o prefeito de São Luís,
Eduardo Braide, anunciou ao
presidente Edilson Baldez e a
todos os empresários presen-
tes ao evento que, na próxima
semana, encaminha para a Câ-
mara Municipal o novo projeto
do Plano Diretor de São Luís
que, segundo ele, deve ser vo-
tado ainda neste primeiro se-
mestre de 2022.  

 “Eu deixei para fazer um
anúncio hoje, aqui, na Feira do
Empreendedor com esse nome
de empreendedorismo. De algo
que a cidade de São Luís espe-
ra há muito tempo, que é espe-
rado por muitos empreendedo-
res que acreditam em nossa
cidade e que querem empreen-
der. Na semana que vem, eu
encaminharei à Câmara Muni-
cipal, já, a mensagem com o
novo plano diretor da cidade de
São Luís, algo que é esperado
há muito tempo, que vai fazer
a nossa cidade ter os empreen-
dimentos necessários para ge-
rar emprego, para gerar renda,
mas sem descuidar, também,
do compromisso e o equilíbrio

necessário de preservar o que
de bom existe em nossa cida-
de. E foi por isso que passa-
mos esse tempo fazendo esse
trabalho. A mensagem com as
sugestões ao novo plano dire-
tor já estarão para ser votadas
na Câmara Municipal. E tenho
certeza que, ainda nesse pri-
meiro semestre, a gente terá o
plano diretor da cidade de São
Luís”, destacou o prefeito de
São Luís, Eduardo Braide. 

 “A FIEMA tem uma atua-
ção muito forte no sentido de
promover uma discussão apro-
fundada do plano diretor. A so-
ciedade precisa definir pontos
e ações que destravem esse
processo em favor do desen-
volvimento da cidade. A legis-
lação que temos é antiga e é
preciso atualizar para que se
permita fazer melhor uso da
cidade. Inúmeros investimen-
tos estão suspensos ou parali-
sados por uma insegurança ju-
rídica dada pela indefinição de
legislação pertinente que permi-
ta que estes empreendimentos
produtivos possam ser implan-
tados sem restrições ou pen-
dencias legais. A insegurança
jurídica prejudica não só aos
empresários, mas, sobretudo a

sociedade. Esse anúncio do
prefeito Eduardo Braide é uma
grande notícia para toda a ci-
dade”, enfatizou o presidente
da FIEMA, Edilson Baldez.  

 A B E R T U R A  -
Pela FIEMA, também prestigi-
aram a solenidade de abertura
da Feira do Empreendedor, os
vice-presidentes executivos
da FIEMA, Celso Gonçalo e
Cláudio Azevedo, além do 1º
secretário, Pedro Robson Ho-
landa, o 1º tesoureiro, João
Batista Rodrigues, a coordena-
dora regional do IEL, Michele
Frota, o diretor regional do
SENAI, Raimundo Arruda, o
superintendente da FIEMA,
César Miranda, e o superinten-
dente do SESI-MA, Diogo
Lima.  

 INDÚSTRIA EMPREEN-
DEDORA – A FIEMA e o Se-
brae são entidades irmãs, par-
cerias e interessadas no desen-
volvimento do Estado. Dessa
forma, durante Feira do Empre-
endedor, SESI, SENAI e IEL-
MA apresentam uma série de
ações e serviços para os visi-
tantes do Multicenter Negóci-
os e Eventos.  

 O Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SE-

NAI), por exemplo, estreou na
feira do Sebrae com a palestra
“Revolução 4.0: nada será
igual!”, ministrada pelo coor-
denador de Educação Profissi-
onal, Tecnologia e Inovação da
entidade, Gilberto Lopes. Nas
discussões, as tecnologias que
habilitam para a indústria 4.0,
a exemplo da internet das coi-
sas, computação em nuvem,
big data e inteligência artificial,
que estão transformando o se-
tor industrial e, logo, o perfil
do profissional demandado pelo
mercado de trabalho. Ainda
como parte da programação, o
SENAI-MA apresenta soluções
nas áreas de capacitação e ino-
vação, com os programas Em-
prega Mais, Brasil Mais e Con-
trate-me, assim como o Marke-
tplace e Aprendizagem 4.0, to-
dos em exibição no estande do
Sistema FIEMA. 

 Já o SESI integra a progra-
mação com oficinas do Progra-
ma SESI Alimentação Saudá-
vel. A proposta é orientar os
participantes no preparo de re-
ceitas práticas. “Tudo que tem
a ver com confeitaria me inte-
ressa muito. E eu gostei muito
dessa receita do SESI do bolo
funcional”, disse Agda Stella
Cunha Mainoth, enfermeira de
profissão e boleira de coração,
que se inscreveu na oficina de
preparo do bolo funcional no
primeiro dia da feira. “Vou
acompanhar todas as oficinas
do SESI da programação”,
acrescentou.  

 Ainda nesta sexta-feira, 01,
o SESI apresenta aos empre-
endedores o SESI Facilita, uma
ferramenta digital intuitiva para
a gestão de saúde e segurança
do trabalho às micro e peque-
nas empresas. O assessor do
SESI-MA, Sérgio Chaves, co-
mandará a explicação, progra-
mada para as 20h, no espaço
Lab do Sistema S, próximo ao
estande do Sistema  FIEMA. 

No mesmo horário, às 20h,
no espaço Cozinha Show, co-
meça a oficina de Geleia em
Compotas para os interessados
em empreender na área de ali-
mentos.  

 IEL NA FEIRA -  Ações
sobre estágio, Programa Jovem
Aprendiz e IEL Conecta serão
destaque do Instituto Euvaldo
Lodi (IEL-MA) na Feira do
Empreendedor. O Instituto fará
o cadastramento de profissio-
nais e vagas de emprego pela
plataforma IEL Conecta, desti-
nada a interligar candidatos e
empresas, permitindo o cadas-
tro gratuito de vagas e de cur-
rículos, possibilitando a pesqui-
sa das oportunidades de empre-
go e encaminhando o candida-
to para a vaga de interesse. 

 Além dos serviços, no do-
mingo, 3, às 17h30, o IEL tem
programada a palestra “Gestão
de tempo e produtividade no
seu dia a dia”, tema que será
abordado pela administradora
Bruna Licá.  Coordenadoria de
Comunicação e Eventos do
Sistema FIEMA

FIEMA comemora aprovação de PL sobre
a implantação de antenas 5G em São Luís

Entidade da indústria acompanhou todo o processo,
junto à relatora vereadora Karla Sarney

Cláudio Avezedo, da FIEMA, agradeceu o apoio da
vereadora e da prefeitura na legislação do 5G de São Luís

jeto de lei, na Casa da Indús-
tria Albano Franco, que fez
questão de agradecer o apoio
da FIEMA nas discussões
sobre o tema.   

“Ficamos felizes com a vi-
sita da vereadora Karla Sar-
ney e queremos parabenizá-
la por esse grande projeto do
5G, do qual ela foi relatora, e
já remetendo ao prefeito
Eduardo Braide. É muito im-
portante a aprovação dessa
legislação para que possamos,
como outras capitais do Bra-
sil, dispor para a população
dessa tecnologia. Esse proje-
to e as emendas apresentadas
pela vereadora simplifica a
instalação do 5G, benefician-
do, assim, enormemente a po-

pulação de São Luís, que vai
ser uma das primeiras capitais
do Brasil a ter essa lei apro-
vada e a implantação da tec-
nologia”, destacou Cláudio
Azevedo. 

 “Tivemos várias tratativas
com a FIEMA para atualizar
a legislação do 5G, que é algo
bem específico e é um proje-
to de lei do executivo, do qual
fui relatora na CCJ.  A tecno-
logia 5G é hoje vista como
solução definitiva em vários
setores e nós, de São Luís,
agora já estamos com essa
legislação aprovada”, destaca
a vereadora Karla Sarney. 

 PROJETO DE LEI -  O
projeto de lei dispõe sobre
normas aplicáveis à instala-
ção e de infraestrutura de
suporte para estação trans-
missora de radiocomunica-
ção-ETR, inclusive as de
quinta geração (5G), autori-
zada pela Agência Nacional
de Telecomunicação (Anatel)
no município de São Luís, nos
termos de legislação federal
vigente.   Vale lembrar que a
Anatel estipulou um prazo
máximo de até 31 de julho de
2022 para as operadoras im-
plantarem o 5G nas capitais. 

Coordenadoria de
Comunicação e Eventos do

Sistema FIEMA
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Fotos: Divulgação
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DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

Marwelblog
Por Moreira Silva

Aniversariante de  ontem 01 de Abril. “Eduarda Cézar”, formada em Economia,
filha do jornalista Joãozinho Cézar JC e sobrinha do também jornalista, Domingos Cézar e do
cantor, compositor, poeta, escritor e Membro da Academia Imperatrjzense de Letras, Zeca
Tocantins!!!

Parabéns
EduardaEduarda

Parabéns para Axel Brito,
da Fundação Cultural de
Imperatriz (FCI). Na sexta-
feira, 1º de abril, o difusor
cultural da instituição com-
pletou mais um ano de
vida. Que o final de sema-
na, Axel, seja pleno de feli-
cidades. Sucesso nos pro-
jetos pessoais e profissio-
nais! Felicidades!

PARABÉNS PARA TODOS
O empresário proprietário da Distribuidora

Mila, Gildean Lima, parabeniza todos os ani-
versariantes do mês de abril. Vale lembrar que
o querido empresário jogou no Marwel, esco-
linha que treina no 50° BIS.

FELIZ ANIVERSÁRIO II
Parabéns para o empresário proprietário da

AR poços e gerente da Casa das Bombas, An-
tônio Raimundo Pereira dos Santos, pelo seu
aniversário na próxima quarta-feira, 6 de abril.
Vale lembrar que o ilustre aniversariante jogou
na escolinha do Marwel treinando no 50° BIS.

GENTE DA NOSSA GENTE
O conceituado oficial superior do Exército

Brasileiro, Tenente-Coronel Christiano Stefa-
nes Mendes de Melo, comandante do 50º BIS,
recebeu o colunista da página MARWEL-
BLOG, José Moreira da Silva, e mostrou os
murais de honra do 50º BIS, nos quais desta-
camos o mural GENTE da GENTE, onde as
maiores personalidades ocupam lugares de
destaque, pessoas de grande relevância pra
cidade de Imperatriz. Na foto, TC Mendes
Melo, mostra o nome do juiz de direito, Adol-
fo Pires da Fonseca Neto.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns para o capacitado médico cardi-

ologista e suplente de Senador, Bene André
Camacho Araújo, pelo seu aniversário na pró-
xima terça-feira, 5 de abril. Sócio honorário
do Marwel e grande colaborador, Dr. Bene
recebe os parabéns de todos que fazem a pri-
meira Escolinha de futebol de Imperatriz.



o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-4
Sábado, 02 de abril de 2022

Esporte

A Seleção Brasileira co-
nheceu nesta sexta-feira, 1º,
os seus primeiros adversários
na caminhada para a conquis-
ta do sonhado hexacampeona-
to mundial no Catar. Cabeça
de chave do Grupo G, a equi-
pe comandada por Tite deu
sorte no sorteio e escapou de
pedreiras, como Alemanha e
Holanda, e vai ter pela frente
Sérvia, Suíça e Camarões.

A Copa do Mundo começa
no dia 21 de novembro e a
primeira partida será entre o
anfitrião Catar e o Equador.
A final será disputada no dia
18 de dezembro. É a primeira
vez que a competição será dis-
putada no final do ano. A mu-
dança no calendário foi neces-
sária por causa das altas tem-
peraturas no verão no Catar.

O Brasil fará sua estreia
contra a Sérvia no dia 24 de
novembro. Depois enfrentará
a Suiça no dia 28 do mesmo

Cafu foi um dos convidados para
participar do sorteio da Copa

Brasil estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo 2022
Reuters/Kai Pfaffenbach

Sorteio no Catar definiu as chaves para o Mundial e competição acontece entre 18 novembro e 21 de dezembro

mês. O último jogo da 1ª fase
da Seleção será contra Cama-
rões em 2 de dezembro.

Antes do sorteio, que acon-
teceu no Centro de Exposições
e Convenções de Doha, a Fifa
anunciou as regras: com ex-
ceção da Europa, países do
mesmo continente não caem
no mesmo grupo; é possível no
máximo duas seleções euro-
peias por grupo; e os classifi-
cados da repescagem de ju-
nho vão para o pote 4, man-
tendo o bloqueio de praça.

O brasileiro Cafu foi um
dos convidados para partici-
par do sorteio da Copa. Ou-
tras lendas que também au-
xiliaram no sorteio foram Lo-
thar Matthäus (Alemanha),
Adel Ahmed MalAllah (Ca-
tar), Ali Daei (Irã), Bora Mi-
lutinovic (Sérvia/México),
Jay-Jay Okocha (Nigéria),
Rabah Madjer (Argélia) e
Tim Cahill (Austrália).

Veja os grupos:

Grupo A
Catar
Equador
Senegal
Holanda
Grupo B
Inglaterra
Irã
Estados Unidos
País de Gales,
Escócia ou Ucrânia
Grupo C
Argentina
Arábia Saudita
México
Polônia
Grupo D
França
Emirados Árabes,
Austrália ou Peru
Dinamarca
Tunísia
Grupo E
Espanha
Costa Rica ou
Nova Zelândia
Alemanha
Japão
Grupo F
Bélgica
Canadá
Marrocos
Croácia
Grupo G
Brasil
Sérvia
Suíça
Camarões
Grupo H
Portugal
Gana
Uruguai
Coreia do Sul

Estamos chegando na metade da atual tem-
porada do futebol brasileiro. E neste sábado
(2), tem decisão pelo Campeonato Carioca:
Fluminense e Flamengo se enfrentam no está-
dio do Maracanã, às 18h (Horário de Brasí-
lia), em partida que é válida pelo jogo de volta
da final da competição.

O Fluminense, time comandado pelo técni-
co Abel Braga deve ir a campo com a mesma
escalação que atuou no jogo de ida. Fred, que
retorna de suspensão, deve ser alternativa no
banco de reservas do time.

Pelo lado do Flamengo, o time comandado
pelo técnico Paulo Sousa busca reverter a der-
rota do jogo de ida para manter a sua soberania
estadual. Já pelo lado do Flu, a equipe de Abel
Braga tenta conseguir o seu 1º título da tempo-
rada antes do início das competições nacionais.

Pelo Flamengo, o técnico Paulo Sousa fará
mudanças na escalação. Vitinho, com dores,

Fluminense e Flamengo
em mais uma decisão

Fluminense e Flamengo decidem o
Campeonato Carioca 2022 neste sábado

Lucas Merçon/FFC
deve ser substituído por Bruno Henrique. Além
disso, Arrascaeta volta ao time titular no setor
do meio-campo.

Por ter vencido o jogo de ida realizado quar-
ta-feira passada, o Flu tem a vantagem do
empate e conquista o título Carioca, mesmo
se perder por um gol de diferença. O Flumi-
nense, tem 10 anos que não conquista o título
do Campeonato Carioca, já o Flamengo, con-
quistou os três últimos, justamente em decisão
contra o Fluminense.

Ficha Técnica

Fluminense x Flamengo
Local: Maracanã
Horário: 18h (Horário de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
A1: Daniel do Espirito Santo Parra
A2: Carlos Henrique Lima Filho
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Prováveis escalações
FLUMINENSE: Fábio; Calegari, Mano-

el, Felipe Melo, David Braz e Cristiano Silva;
Yago Felipe, André e Ganso (Martinelli); Wi-
llian e Germán Cano

Técnico: Abel Braga
FLAMENGO:  Hugo Souza; David Luiz,

Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Filipe Luis;
Willian Arão, Matheuzinho, João Gomes e
Éverton Ribeiro; Bruno Henrique, Arrascae-
ta e Gabriel

Técnico: Paulo Sousa

Atlético e Cruzeiro se enfrentam no está-
dio Mineirão neste sábado (2), às 16h30 (Ho-
rário de Brasília), em partida que é válida pela
grande final da competição. Vale lembrar que
o Campeonato Mineiro será decidido em ape-
nas uma partida.

Pelo lado do Galo, o time comandado pelo téc-
nico Antonio Mohamed busca seu 2º título na tem-
porada superando o seu maior rival. Já pelo lado
do Cruzeiro, a equipe de Paulo Pezzano busca
voltar a ter a soberania estadual antes da disputa
da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro.

O time comandado pelo técnico Antonio Mo-

Atlético e Cruzeiro decidem mais um
título do Campeonato das Alterosas

hamed busca vencer o seu maior rival para man-
ter a sua soberania estadual. Este é um duelo
importante antes do início das principais compe-
tições do calendário nacional e continental.

Pelo lado do Cruzeiro, o time comandado
pelo técnico Paulo Pezzolano busca surpreen-
der na grande decisão. Antes do início da sé-
rie B, a equipe busca conquistar o título esta-
dual, o que não acontece desde 2019.

Ficha Técnica
Atlético x Cruzeiro
Horário: 16h30 (Horário de Brasília)
Estádio: Mineirão
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima
Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo
Árbitro Assistente 2: Celso Luis da Silva
Quarto Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro
Árbitro de VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Prováveis escalações
ATLÉTICO:  Everson; Mariano (Guga),

Diego Godín, Nathan Silva e Guilherme Ara-
na; Jair, Allan e Nacho Fernández; Keno, Sa-
varino (Ademir) e Hulk

Técnico: Antonio Mahammed
CRUZEIRO: Rafael Cabral; Rômulo,

Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Wi-
llian, Fernando Canesin e João Paulo; Vitor
Roque, Waguininho e Edu

Técnico: Paulo Pezzolano

Atlético e Cruzeiro em mais um
clássico pela final do Mineiro
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Anunciado na última quin-
ta-feira (31), o meia Maycon
treinou com o elenco do Co-
rinthians nesta sexta-feira
(1°). O Timão se prepara para
a estreia na Libertadores, na
próxima terça-feira (5), às
21h30, contra o Always Rea-
dy, da Bolivia, em La Paz.

Após o aquecimento inicial,
a comissão técnica promoveu
uma atividade de transição em
superioridade numérica, segui-
do de um trabalho comandado
por VP de posse de bola em
espaço reduzido. Para fechar,
o treinador corintiano coman-
dou um treinamento tático com
todo o elenco.

Alguns atletas permanece-
ram em campo após o encer-
ramento do treino fazendo tra-

Maycon treina com bola, e Corinthians segue
preparação para estreia na Libertadores

Maycon já treinou com o elenco do Corinthians

Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

balhos complementares de fina-
lizações, cobranças de pênaltis
e posicionamento defensivo.

O elenco corintiano volta
aos treinamentos neste sába-
do (2), na parte da manhã.
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