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Muita conectivi-
dade com as
suas emoções. É
importante ser

grato, ver o quanto você temeo quan-
to pode ser doador, o quanto você
tem para compartilhar. Quanto mais
você tiver essa consciência de si
mesmo e das coisas que estão acon-
tecendo, mais você conseguirá ter
abundância, porque Netuno e Júpiter
estão mexendo no signo anterior ao
seu, que é Peixes, favorecendo o seu
crescimento.

É preciso ver as
coisas pelo lado
positivo. Existe
um desafio para

você de ver as coisas por esse viés.
O dia de hoje vai ser mais desafiador
e émuito provável que você veja tudo
de forma mais negativa do que posi-
tiva. Quanto mais você enxergar pro-
blema, mais problema você atrairá,
porque Júpiter e Peixes estão jun-
tos, então têm muita energia espiri-
tual. Quanto mais você se mantiver
num processo demágoa e raiva, mais
entrará em desequilíbrio

Coloque em práti-
ca algo que você
está procrasti-
nando. O dia é fa-

vorável para inícios, para a realiza-
ção de um projeto. Hoje o dia favore-
ce muito a dedicação. Pode ser que
você continue planejando os seus
projetos para que eles fiquem prati-
camente perfeitos e você possa com-
partilhar com as pessoas. Coloque
as suas ideias no papel e, em segui-
da, transporte do papel para a ação.

Muitas emoções.
Você está muito
emotivo, e esse
lado pode lhe tra-

zer muito sentimentalismo, saudosis-
mo e vontade de proteger as pesso-
as que ama. Tome cuidado comciúme
e passividade excessiva, aceitando
tudo sem questionar nada. É impor-
tantemanter o equilíbrio entre omen-
tal e o emocional para não ficar emum
processo de passividade, doando-se
muito e depois ficando magoado por-
que o outro não correspondeu.

Muito trabalho.
Dia em que você
consegue ter mui-
ta organização

das coisas que você precisa fazer e
em que provavelmente receberá aju-
da, mas é um dia em que você vai
produzir bastante. Quanto mais você
produzir, quanto mais organizado
você estiver, mais o seu dia vai avan-
çar. É importante analisar as situa-
ções antes de se comprometer. O dia
traz ganhos e você poderá ver opor-
tunidades novas chegando.

Dia importante
para conseguir
tomar decisões.
Tome cuidado

com o excesso de controle sobre as
coisas. Existe uma vontade muito in-
dividualista, mas se você puder pen-
sar no entorno, porque estamos com
Júpiter e Netuno muito fortes em
Peixes, será melhor, porém é ummo-
mento muito pessoal da sua vida, em
que é preciso tomar decisões. Porém
é preciso que sejam tomadas de co-
ração, com confiança e sem nenhum
tipo de expectativa.

Você está com
muita energia,
mas é uma ener-
gia mais direcio-

nada. Coloque essa energia em prol
de algum objetivo prático, de alguma
coisa que você queira começar, e siga
em frente, pois os caminhos estão
abertos. Se você tiver domínio dessa
energia, conseguirá avançar muito,
indo muito além do que está imagi-
nando. Se estiver meio desanimado,
recomece, persista e insista. Não
anule suas forças.

Dia agitado, em
que você tem
muitas coisas
para resolver,

muitas notícias com as quais lidar e
vai se comunicar com muitas pes-
soas. É importante ter flexibilidade
e jogo de cintura para resolver os
pequenos obstáculos que podem sur-
gir, mas se você tiver uma boa co-
municação, tudo se resolverá. Tam-
bém vêm notícias, situações novas
e surpresas � algumas positivas,
outras nem tanto.

Dia em que você
poderá ser conse-
lheiro dos outros.
Abra-se para re-

ceber e para ajudar as pessoas à sua
volta, pois elas estão meio perdidas.
Elas vão se aproximar de você que-
rendo alguma coisa, então entregue
amor, conselhos e boas palavras, mas
coloque limites em algumas delas, que
podem sugar a sua energia. Além dis-
so, é importante que você se desven-
cilhe dessas energias negativas. No
mais, abra-se para as relações posi-
tivas, pois você só tende a crescer.

Alguma situação
que você está vi-
vendo ou viveu no
passado pode ter

um retorno hoje. Algo que você nem
estava esperandomais pode vir à tona
e talvez você fique sabendo do que
realmente aconteceu naquelemomen-
to. Prepare-se para ter umdia cheio de
fofocas e notícias. Hoje, alguma rela-
ção pode ter uma reconciliação ou ser
colocada em pratos limpos, tirando
suas dúvidas sobre qualquer questão
que não estava bemresolvida.

O seu dia está bem
positivo com as
pessoas à sua vol-
ta. O seu relaciona-

mento está fluindo e existe celebra-
ção. Tome cuidado somente com os
excessos, porque pode surgir algum
convite para eventos ou festas.Muita
coisa positiva, só que os excessos e a
superficialidade serão problemas nes-
te dia. Tente aprofundar as coisas e
vá até o fim no que está fazendo, se-
não não vai conseguir terminar nada.

Dia de organização
e de manter a se-
gurança, então
nada de se arris-

car. Não é dia de gastos excessivos,
mas de economia � tanto de pala-
vras quanto de dinheiro. Se você es-
tiver vivendo uma situação confliti-
va, hoje não é um bom dia para se
envolver, pois tudo isso vai tirar o
seu foco e a sua energia, trazendo
instabilidade e insegurança, ou seja,
nada do que você precisa. Quanto
mais segurança e sossego você en-
contrar hoje, melhor será para você.
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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

- Auxiliar de Carga e descarga
- Técnico em Informática
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Secretária de Educação
- Vaqueiro
- Vendedor Externo que possua motocicleta e carro

próprio e resida em Carolina;“- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Auxiliar de Escritório
- Operador de Empilhadeiras
- Atendente de Lanchonete. “

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.

AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S/A
CNPJ (MF) Nº 07.636.897/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDI-
NÁRIA e EXTRAORDINÁRIA .  Convidamos os senhores acionis-
tas para se reunirem em Assembleias Gerais a se realizarem na
sede da companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Jardim
São Luís, CEP 65913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, no dia 28 de abril de 2022, às 9h00min, para delibe-
rar em Assembleia Geral Ordinária as matérias previstas nos
artigos 132 e 133 da Lei 6.404/76 e em Assembleia Geral Extra-
ordinária: 1) alteração e  consolidação do Estatuto Social da com-
panhia no termos do artigo 135 da lei 6.404/76; 2) avaliar e deli-
berar sobre o registro patrimonial resultante dos laudos de ava-
liação dos ativos, em conformidade com os CPC-01; CPC-27;
CPC-29; 3) outros assuntos de interesse social. Imperatriz (MA),
18 de abril de 2022 – Antônio Celso Izar – Diretor Presidente.

AGRICOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A.
CNPJ (MF) Nº 11.052.115/0001-46

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁ-
RIA e EXTRAORDINÁRIA .  Convidamos os senhores acionistas para
se reunirem em Assembleias Gerais a se realizarem na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, conjunto 2 - Jardim
São Luís, CEP 65913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do Mara-
nhão, no dia 28 de abril de 2022, às 14h00min, para deliberar em
Assembleia Geral Ordinária as matérias previstas nos artigos 132 e
133 da Lei 6.404/76 e em Assembleia Geral Extraordinária: 1) altera-
ção e consolidação do Estatuto Social da companhia no termos do
artigo 135 da lei 6.404/76; 2) outros assuntos de interesse social.
Imperatriz (MA), 18 de abril de 2022 – Antônio Celso Izar – Diretor.
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EXPRESSÃO REGIONAL

Ligue e faça sua assinatura
Fone: 3525-2278
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Esporte

Nesta terça (19), o Fluminense volta a cam-
po, mas não por mais uma rodada do Campeo-
nato Brasileiro ou da Copa Sul Americana, mas
sim pela terceira fase da Copa do Brasil 2022,
onde encara a equipe do Vila Nova  de Goiás.

O duelo de ida será disputado no Maraca-
nã, no Rio de Janeiro, estando esse marcado
para iniciar às 21h30 (de Brasília). Vale lem-
brar que quem avançar desta fase irá disputar
as oitavas de final da Copa do Brasil 2022.

Vindo de vitória na rodada do final de sema-
na no Brasileirão, onde derrotou o Cuiabá, fora
de casa, o Tricolor das Laranjeiras ocupa atual-
mente a sexta posição na tabela, com quatro
pontos, dois a menos que o líder Corinthians.

Por sua vez, o Vila Nova que ocupa a 11ª
colocação na Série B, com 2 pontos em dois
jogos, virá para esse duelo diante do Flumi-
nense em busca de se manter vivo para o jogo
da volta, na próxima semana.

Fluminense e Vila Nova-GO, duelam no Maracanã

Fluminense recebe o Vila Nova-GO, jogo
de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Divulgação

Ficha Técnica
Fluminense x Vila Nova-GO
Local: Maracanã
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Árbitro: Rodolpho Toski Marques

– FIFA – PR
Assistente 1: Ivan Carlos Bohn – PR
Assistente 2: Rafael Trombeta – PR
Quarto Árbitro: Rafael Martins de Sá - RJ
Prováveis escalações
FLUMINENSE: Fábio; Calegari, Mano-

el, David Braz e Pineida; Wellington, Felipe
Melo, Nonato e Ganso; Willian e Germán Cano.

Técnico: Abel Braga
VILA NOVA-GO: Georgemy; Alex Silva;

Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Pe-
dro Bambu, Arthur Rezende e Matheuzinho;
Victor Andrade, Jean Silva e Pablo Dyego

Técnico: Fabian Guedes (Bolívar)

Vindo de vitórias consecu-
tivas sobre Náutico e Cruzei-
ro, o Bahia iniciou muito bem
sua trajetória na Série B do
Campeonato Brasileiro. Diri-
gido pelo competente Guto
Ferreira, o Tricolor de Aço
vem desempenhando um bom
futebol e deixou para trás as
péssimas campanhas nas dis-
putas da Copa do Nordeste e
do Campeonato Baiano, onde
não conseguiu avançar para o
mata-mata.

Nas vitórias por 1 a 0 so-
bre o Náutico e por 2 a 0 so-
bre o Cruzeiro, os comanda-
dos de Guto Ferreira cumpri-
ram à primazia o plano de jogo
desenhado pelo treinador e
mereceram os triunfos no Es-
tádio dos Aflitos e na Arena
Fonte Nova. Particularmente,
vem me agradando bastante
o nível de futebol apresenta-
do pelo Esquadrão de Aço e a
equipe chega muito forte para
este próximo compromisso na
Fonte Nova.

Adversário do Bahia na ter-
ceira fase da Copa do Brasil, o
Azuriz Futebol Clube é um clu-
be paranaense que manda seus
jogos na cidade de Pato Branco,
mas que é sediado e tem seu
centro de treinamentos em Mar-
meleiro, sudoeste do Paraná.

A equipe azul e branca está
fazendo história em 2022 por ser
debutante na Copa do Brasil.
Logo em sua primeira edição, eli-
minou dois times da Série C do
Campeonato Brasileiro: Botafo-
go/SP e Mirassol. Este último,
inclusive, havia eliminado o Grê-
mio na fase anterior.

O Azuriz foi fundado em
2017, através de um projeto
desenvolvido por um grupo de

O Vasco publicou, nesta
segunda-feira, o edital de con-
vocação da Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) para a
constituição da Sociedade
Anônima do Futebol (SAF) no

Bahia vem de duas vitórias pelo Brasileiro B 2022

Bahia e Azuriz do Paraná abrem a
terceira fase da Copa do Brasil 2022

Divulgação/ECB

investidores liderados pelo
empresário Pedro Weber. Um
dos nomes famosos que inves-
tem nesta equipe é o lateral-
esquerdo Marcelo, da Seleção
Brasileira.

O nome ‘Azuriz’ vem de
‘azure jay’, que é o nome em
inglês do pássaro gralha azul,
símbolo do clube. Desde sua
formação, o clube tem um pro-
jeto ambicioso e que é um de
seus lemas: “ser o clube forma-
dor brasileiro de maior valor e
reconhecimento até 2030”.

Em sua criação, o objetivo
dos investidores era trabalhar
apenas na formação e agen-
ciamento de jovens atletas
para o futebol nacional e in-
ternacional. Entretanto, o clu-
be foi forçado pelo regula-
mento da Federação Parana-
ense de Futebol a disputar
pelo menos uma competição
profissional por ano.

Em 2019, o Gralha Azul
estreou profissionalmente na
Terceira Divisão Paranaense,
chegando nas semifinais. Con-
tudo, ganhou o acesso para a
segundona estadual após de-

sistência de outros clubes.
A partir de 2020, já com

mais investimentos no futebol
profissional, conquistou no
campo o acesso para a elite
paranaense. Em 2021, a es-
treia na Primeira Divisão Es-
tadual foi marcada por inves-
timentos ainda maiores na
equipe. O resultado foi um oi-
tavo lugar na primeira fase,
garantindo vaga na Série D do
Campeonato Brasileiro e na
Copa do Brasil de 2022.

Já neste ano, a campanha
da equipe passou longe da tão
sonhada classificação para a
segunda fase. Terminou em
décimo lugar, apenas uma po-
sição à frente do Z-2. Foram
três triunfos, dois empates e
seis derrotas, marcando sete
gols e levando 13.

Na Copa do Brasil, venceu
Botafogo/SP e Mirassol, am-
bos por 1×0. Seu último jogo
disputado aconteceu no dia 9
de março, contra o Mirassol.
Portanto, a equipe paranaen-
se passou mais de 40 dias sem
atuar oficialmente até o jogo
de ida diante do Bahia.

Vasco confirma data e publica edital
da AGE para criação da SAF

Sócios do Vasco voltaram às urnas um ano
e meio após eleição presidencial do clube

Lu
iz

 P
or

til
ho dade de votação em ambien-

te virtual serão enviados por
SMS e e-mail aos sócios. A
proposta de alteração no es-
tatuto que será levada a vota-
ção no final do mês foi apro-
vada no Conselho Deliberati-
vo no mês passado.

Caso aprovada a constitui-
ção da SAF, o próximo passo é
a confirmação da proposta vin-
culante da 777 Partners. A em-
presa estadunidense tem enca-
minhado o acordo para comprar
70% do futebol vascaíno e já
atua em parceria com o clube.

A ordem das reuniões será
a mesma: primeiro o Conse-
lho Deliberativo vota, depois
todos os sócios em nova AGE.
O passo do dia 30, portanto, é
o segundo de quatro possíveis
para a mudança estrutural do
futebol do Vasco.

estatuto do clube. A votação
será no dia 30 de abril, das 10
horas às 22 horas, na sede do
Calabouço e também de modo
eletrônico.

Detalhes sobre a possibili-

No último domingo (17), o Flamengo venceu
o São Paulo por 3 a 1, no Maracanã, pela se-
gunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após
estrear na Libertadores, Santos retornou ao
banco e Hugo Souza reassumiu a titularidade.
Em meio a isso, Paulo Sousa foi questionado
sobre o possível revezamento entre os goleiros.

— No futebol nada é fixo, há muitas variá-
veis para eu tomar as decisões. O Santos che-
gou ao processo passados quase três meses,
onde há um crescimento do Hugo que nos dá
confiança. Falamos com eles, sabemos per-
feitamente nossas decisões, mas temos que
contar com todos no elenco e precisam estar
preparados para nos ajudar a ganhar —, disse
em entrevista coletiva.

Cabe destacar que Santos foi um pedido
especial de Paulo Sousa, que foi atendido após
mais de um mês em negociação foi atendido
pelo Flamengo. No entendimento da comissão
técnica, o goleiro era a peça necessária para
ajudar Hugo neste ‘início’ de carreira e um
ponto em destaque é que não iria se opor ao
possível revezamento.

Agora, Paulo Sousa teve os treinamentos
desta segunda (18) e terá desta terça (19) para
decidir quem estará no gol do Flamengo na
partida contra o Palmeiras. O duelo está mar-
cado para quarta (20), às 19h30 (horário de
Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do
Campeonato Brasileiro.

Confirmado
O Departamento Médico do Flamengo, con-

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022
A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA, com sede na Av. Prin-

cipal, s/n, Centro, Ribamar Fiquene – MA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação, instituída pela portaria n° 142/2022 de 06 de janeiro
de 2022, torna público que, com base na Lei. nº. 8.666/93, Lei Comple-
mentar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às
13:00hs (treze horas) do dia 05 de maio de 2022, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a Con-
tratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica
no município de Ribamar Fiquene – MA, conforme Plano de Tra-
balho devidamente inserido e aprovado no SICONV, constante
no processo administrativo no 59580.000518/2021-45, decorren-
te do Convênio Codevasf nº 916295/2021 . O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 12:00hs (doze horas) ás 18:00hs (dezoito horas), onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimen-
to da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através
de Documentação de Arrecadação Municipal – DAM, no site: http://
ribamarfiquene.ma.gov.br e no Portal de Acompanhamento das Contrata-
ções Públicas do Tribunal de Contas do Estado  - SACOP. Esclarecimen-
tos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 3586-1117 –
Email: cpl@ribamarfiquene.ma.gov.br. Ribamar Fiquene (MA), 13 de abril
de 2022. JESSICA FERREIRA DOS SANTOS, Presidente da CPL.

Paulo Sousa abre o jogo sobre
revezamento entre Hugo e Santos

Gilvan de Souza/Flamengo

firmou fratura na fíbula do tornozelo direito do
meia atacante Matheus França, durante o jogo
contra o São Paulo, domingo no Maracanã. A
cirurgia foi realizada nesta segunda-feira (18),
às 13h, no Hospital Vitória.

O jovem de 18 anos entrou em campo aos
31 minutos do segundo tempo, na vaga de Ever-
ton Ribeiro. Matheus França esperava apro-
veitar a oportunidade e ganhar minutos entre
os profissionais, porém, será mais um desfal-
que para extensa lista do departamento médi-
co do clube, que já conta com Rodrigo Caio,
Fabrício Bruno, Pablo, Gustavo Henrique, Ma-
theuzinho, Vitinho e Bruno Henrique.

A comissão técnica terá dois
treinamentos para escolher
o titular da próxima partida

Palmeiras inicia preparação para
enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

O Palmeiras se reapresentou
na manhã desta segunda-feira,
na Academia de Futebol, e ini-
ciou a preparação para enfren-
tar o Flamengo, nesta quarta-
feira, às 19h30, no estádio do
Maracanã, em jogo adiantado
da quarta rodada do Campeo-
nato Brasileiro. O elenco não
teve atividades no último do-
mingo após o empate em 1 a 1
com o Goiás, em Goiânia-GO,
pela segunda rodada.

De início, a comissão téc-
nica portuguesa distribuiu o
elenco pelo gramado em uma
atividade técnica posicional de
transição e finalizações. Na
sequência, os jogadores de li-
nha que iniciaram a última
partida entre os titulares fize-
ram um complemento físico,
enquanto os demais disputa-
ram simulações de jogo de
nove contra nove em campo
reduzido.

O técnico Abel Ferreira reu-
niu todo o elenco para conver-
sas por duas vezes ao longo
dos trabalhos para transmitir
orientações táticas.

Apesar da diminuição dos
casos de Covid-19 e das medi-
das de restrição por conta da
pandemia, o Verdão ainda não
liberou a presença de jornalis-
tas nos treinamentos. Assim, as
informações são fornecidas
pela assessoria do clube.

Diante da busca por melho-
ra no Brasileirão, Gustavo Gó-
mez acredita que o time está

focado e concentrado para cor-
rigir os erros apresentados nas
duas primeiras rodadas do Bra-
sileirão e buscar a primeira vi-
tória na competição.

- Nosso time fez uma parti-
da correta contra o Goiás. O
campeonato é longo e temos de
corrigir algumas coisas para
conseguir a vitória, mas estamos
tranquilos e trabalhando. Nos-
so time é trabalhador e agora é
corrigir erros e fazer nosso me-
lhor. Todos sabem que Flamen-
go é um time forte, mas nossa
mentalidade é jogar contra qual-
quer adversário em busca da
vitória e é isso que vamos fazer
- afirmou o zagueiro.

O jogo desta quarta-feira
será o de número 150 do Pal-

meiras no Maracanã, estádio
onde, entre outras façanhas, o
clube conquistou um título na-
cional (Taça Brasil de 1967),
um continental (Libertadores de
2020) e um intercontinental
(Mundial de 1951).

Além disso, o Verdão pode
chegar ao 200º gol contra o
Flamengo em toda a história.
O retrospecto entre as equipes
aponta 122 jogos, 47 vitórias
alviverdes, 33 empates, 42 vi-
tórias rubro-negras, 199 gols
marcados pelos paulistas e 180
gols marcados pelos cariocas.

O elenco palmeirense volta
a treinar nesta terça-feira, às
10h, na Academia de Futebol,
e embarca para o Rio de Janei-
ro no período da tarde.


