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Marwelblog
Por Moreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

DESTAQUE
Para os irmãos, o médico IGO RIAN e o

engenheiro ARNALDO ALMEIDA BARRO-
SO, que trabalha na Suzano. Vale lembrar
que seu pai, HERASMINO, foi atleta do
Marwel, e o engenheiro ARNALDO, que foi
campeão em 2002, treinou no Marwel no
50° BIS. Vale o registro.

MARWEL NOVOS SÓCIOS II
A consultora da Suzano, senhora BÁR-

BARA BERTOLETE, e seu amigo, gerente
da Suzano, Sr. LEONARDO, ganharam o
título de Sócios Honorários da escolinha do
Marwel. Parabéns.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Os parabéns da coluna vão para o oficial

superior do Exército Brasileiro, Tenente Coro-
nel, CHRISTIANO STEFANES MENDES DE
MELO, pelo seu aniversário neste sábado, 23
de abril. A foto, por ocasião do dia do Exército,
solenidade presidida com muito sucesso pelo
TC MENDES MELO, nosso ilustre aniversari-
ante aparece com a capacitada delegada chefe
da Polícia Federal em Imperatriz, Doutora JU-
LIANA FERRAZ BARROS ALVES. Muitos
anos de vida, com muita saúde, Comandante.

MARWEL NOVOS SÓCIOS
O cidadão brasileiro DEACIR ALVES DE

ALMEIDA, pai do subcomandante do 50° BIS,
Tenente-Coronel DEACIR ALVES DE ALMEI-
DA JUNIOR, recebeu o título de sócio hono-
rário do Marwel junto com o Tenente-Coro-
nel, ANTÔNIO R. DA SILVA VENTURA, da
PM do Maranhão. Na foto, vemos TC DEA-
CIR JUNIOR, Sr. DEACIR, atleta GUSTAVO
e o TC VENTURA. Vale o registro.
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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.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022
 A Câmara Municipal de Imperatriz – MA, localizada Rua Simplício

Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da sua Pregoeira,
instituída pela portaria n° 001/2022, torna público que, com base na Lei
Federal n° 10.520/2002, Resolução n° 001/2021, Resolução nº 002/
2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal
nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas per-
tinentes à espécie, realizará às 08:00hs (oito horas) do dia 05 de maio
de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo Menor Preço, por Item, pelo Sistema de Registro de Preços, objeti-
vando a prestação de serviços terceirizados, com cessão de mão de
obra capacitada e qualificada, para a função de ASG (Auxiliar de Ser-
viços Gerais) e AP (Agente de Portaria) e Copeiro, visando satisfazer
da demanda da Câmara Municipal de imperatriz - MA. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª
a 6ª feira, no horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) 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 Deposito e ainda
estará disponível no site: http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ - Es-
clarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Imperatriz – MA, 22 de
abril de 2022. Hayanne Kliscia Lima da Silva – Pregoeira.

Campanha alerta sobre a relação entre a ansiedade e a tontura
Com o slogan Tontura é

Coisa Séria, a Associação Bra-
sileira de Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial
(ABORL-CCF) discutiu, no Dia
Nacional da Tontura, celebra-
do ontem (22), a relação entre
a ansiedade e a tontura.

Problema que acomete cer-
ca de 30% da população mun-
dial, segundo dados da Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS),
e afeta principalmente as mulhe-
res, por causa dos seus ciclos
hormonais, a tontura pode ser
um indicador de problemas
mais graves, como um aciden-
te vascular cerebral (AVC).

“A tontura ou a falta de equi-
líbrio e de orientação espacial
pode ser uma coisa séria. En-
tão é sempre importante averi-

guar o que está acontecendo
porque existem muitos fatores
responsáveis pela tontura. Por
exemplo, uma tontura aguda,
com uma vertigem, onde tudo
roda, com náuseas, vômitos e
em que não se consegue parar
em pé pode ser um sintoma de
AVC”, disse Jeanne Oiticica, do
Departamento de Otoneurolo-
gia da associação, em entrevista
à Agência Brasil. “A tontura
precisa ser investigada sempre
para a gente entender [o que a
está provocando] já que ela é
um aviso que o corpo está dan-

do de que as coisas não estão
equilibradas”.

Ansiedade
A tontura também pode es-

tar relacionada à ansiedade, pro-
blema que se agravou durante
a pandemia do novo coronaví-
rus. “Os problemas podem ser
o mais diversos possíveis.
Pode, por exemplo, ser um pro-
blema hormonal, metabólico,
soltura dos cristais dentro do
ouvido ou ansiedade, estresse,
depressão”, disse Jeanne.

Dados da OMS sinalizam

que, no primeiro ano da pan-
demia, a ansiedade e a depres-
são cresceram 25% em todo
o mundo. “A campanha de
2022 [da associação] aborda
a relação e a influência da an-
siedade com a tontura. Diante
do período de isolamento so-
cial e o convívio diário com a
pandemia, as dificuldades
emocionais se agravaram e
percebemos que quadros de
pacientes com ansiedade e ton-
tura se tornaram mais fre-
quentes em consultório nos
últimos dois anos”, disse em
nota Guilherme Paiva Gabriel,
otorrinolaringologista da
ABORL-CCF e coordenador
da Campanha da Tontura.

Jeanne alerta que a própria
covid-19 pode provocar tontu-
ras. “A própria contaminação
pela covid-19 também favore-
ce o aparecimento da tontura
porque ela é uma doença trom-
bótica, inflamatória e que pode
acometer diversos sistemas.
Da mesma forma que teve pa-
ciente que perdeu o olfato, teve
paciente que ficou tonto ou que
adquiriu o zumbido depois da
covid-19”, disse ela.

Limitações
Presente em 42% da popu-

lação adulta de São Paulo, se-
gundo estudo publicado pela
Revista Brasileira de Otorrino-
laringologia, a tontura, por
muitas vezes, não costuma ser
um motivo para pacientes bus-
carem auxílio médico. Mas, em
alguns casos, ela pode trazer
limitações e impactar na quali-
dade de vida. Por isso, quando
os episódios forem frequentes,
a pessoa deve sempre procu-
rar um otorrinolaringologista.

“Toda vez que o paciente tem
tontura, isso indica assimetria do
sistema. O sistema de equilíbrio
é como os dois pratos de uma
balança. Eles devem estar alinha-
dos, na mesma altura. Se um
prato está mais para baixo e, o
outro, mais pra cima, isso gera
tontura. Então é importante ava-
liar”, disse Jeanne. “Às vezes
você se levanta rapidamente e
deu uma tonturinha, coisa de
segundos. Isso passou e nunca
mais aconteceu. Mas se é uma
coisa que se repete, esse é um
sinal que o corpo está dando de
que a pessoa precisa procurar
ajuda”. (Agência Brasil)
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Esporte

Enfrentar o Athletico na Arena da Baixada é,
historicamente, uma missão difícil para o Flamen-
go. O retrospecto (veja abaixo) confirma a tese,
mas, em 2019 e 2020, os cariocas venceram o
rival duas vezes seguidas, pelo Brasileirão e pela
Copa do Brasil, respectivamente, muito por con-
ta de Bruno Henrique, autor dos três gols nas
vitórias por 2 a 0 e 1 a 0. Neste sábado, a equipe
de Paulo Sousa visita o Furacão e não contará
com o camisa 27, entre outros desfalques.

Ainda em recuperação de uma tendinopatia
no joelho direito, Bruno Henrique não viajará com
a delegação rubro-negra para Curitiba. Além do
camisa 27, os zagueiros Gustavo Henrique, Fa-
brício Bruno e Rodrigo Caio, os laterais Ayrton
Lucas e Matheuzinho, o meia Matheus França e

Max Verstappen é o pole position e vai largar
na frente, neste sábado (23), no sprint do GP da
Emilia-Romagna de Fórmula 1. O piloto da Red
Bull fez o melhor tempo no treino classificatório
desta sexta, com 1min27s999, no Autódromo
Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.

O atual campeão mundial foi mais rápido que
Charles Leclerc na reta final do Q3 e conseguiu
super o monegasco, que havia sido o mais veloz
mais cedo no primeiro treino livre.

Já Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou no
Q2 e sai apenas em 13º. A segunda fila no grid
do sprint terá Lando Norris, da McLaren, e o
surpreendente Kevin Magnussen, da Haas.

A Fórmula 1 retorna neste sábado com o se-
gundo treino livre, às 7h30 (de Brasília). Mais
tarde, será a vez do sprint, com largada às 11h30.
O vencedor do sprint largará na frente na corri-
da de domingo (24).

Q1
A pista menos molhada fez com que a maio-

ria dos pilotos optasse por começar o Q1 com
pneus intermediários, mas logo o treino foi in-
terrompido com uma bandeira vermelha depois
que o freio traseiro direito da Williams de Ale-
xander Albon começou a pegar fogo. O piloto
conseguiu retornar aos boxes e não voltou para
a pista.

Na retomada da bandeira verde, com a pista
mais seca, os pilotos foram de pneus slick. Ha-
milton chegou a cair para a zona de corte nos
minutos finais. Com o cronômetro zerado, o
britânico parecia fora do Q2, mas conseguiu fe-
char em 15º, o último a se garantir na próxima
fase do treino classificatório.

Foram eliminados no Q1: Albon, Ocon, Lati-
fi, Gasly e Tsunoda.

Q2
Sainz abriu o Q2 com volta rápida depois de

ser avisado que os pilotos tinham tempo de dar
apenas uma ou duas voltas antes de nova che-
gada da chuva. Porém, pouco depois, o espa-
nhol rodou e bateu sua Ferrari no muro, o que
forçou nova bandeira vermelha no treino a 10
minutos do fim.

O treino foi retomado depois que a chuva já
havia voltado a cair em Ímola. Com pista mo-
lhada, ninguém superou Verstappen, que fez
1min18s793 antes da bandeira vermelha.

Azar de Hamilton, que era o 13º antes da

Com uma vitória e um empate, o Fluminense
volta a entrar em campo pelo Campeonato Bra-
sileiro neste sábado, quando enfrenta o Interna-
cional às 19h, no Maracanã, pela terceira roda-
da da competição. Se o Tricolor vive um mo-
mento ainda de instabilidade, apesar de dois tri-
unfos consecutivos, o Colorado atravessa uma
fase de mudanças. O confronto marcará a es-
treia do técnico Mano Menezes, que começou o
trabalho na quarta-feira.

Se Abel Braga já vem trabalhando desde o
começo da temporada, a primeira atividade do
novo comandante do Inter foi nesta quinta-fei-
ra. Depois de apenas ter observado no dia ante-
rior, Mano foi instruído pelo seu auxiliar, Sidnei
Lobo. Outras novidades apresentadas são Pe-
dro Henrique e Alan Patick, que herdou a 10 de
D’Alessandro. O primeiro fica à disposição na
próxima semana, enquanto o meia precisará ain-
da de cerca de 10 dias.

De acordo com Michelle Silva, repórter da
Band RS, ainda há uma expectativa sobre qual
será o primeiro time do treinador, mas a tendên-
cia é que a equipe seja formada por 11 dos 14
jogadores presentes no treinamento desta quin-
ta, que teve Bustos, Mercado, Moledo, Renê,
Thauan Lara, Gabriel, Liziero, Edenilson, Wan-
derson, De Pena, Maurício, David, Wesley Mo-
raes e o goleiro Daniel. O grupo ainda treina nesta
sexta e viaja a tarde para o Rio de Janeiro.

- As últimas semanas têm sido movimenta-
das no Beira-Rio. O técnico Alexander Medina
não resistiu a uma nova decepção. A eliminação
na primeira fase da Copa do Brasil para o Glo-
bo, não passar para as finais do Gauchão to-
mando 3 a 1 no agregado dos clássicos e, por
último, um começo muito ruim de Sul-Ameri-
cana, empatando com o 9 de Octubre e com o
Guairena. Tudo isso contribuiu para a demissão
do técnico Medina no último dia 15. Depois de
não conseguir emplacar um bom trabalho com
mais uma tentativa de técnico estrangeiro, a di-
reção colorada foi em um perfil brasileiro - afir-
mou a repórter da Band RS.

- Entre os disponíveis, Mano Menezes foi o
escolhido. Mano chegou apenas com o auxiliar
técnico Sidnei Lobo. O contrato é até dezembro
de 2022, com premiação por títulos do Brasilei-
rão, G-4 e Sul-Americana prevista e sem gatilho
de renovação automática. Além disso, na últi-

Flamengo terá que superar ausência de �amuleto
da sorte� para buscar vitória contra algoz recente

Preocupação minada. Victor Sá sofreu uma
entorse no tornozelo direito, mas não deve des-
falcar o Botafogo na sequência na sequência da

O Conselho Deliberativo do Santos vai se reu-
nir na próxima quarta-feira (27), às 19 horas,
de forma híbrida com conselheiros de forma
online e na Vila Belmiro. A Sessão Extraordiná-
ria terá a avaliação do parecer do Conselho Fis-
cal referente às contas de 2021 e a apresentação
projeto da Nova Arena.

Santos e WTorre chegaram a um acordo so-
bre o valor do projeto da Nova Vila Belmiro e
sobre a modelo financeiro para a construção do
novo estádio do Peixe no início de abril. Agora,
o projeto começa a ser avaliado pelos conselhei-
ros do clube.

Nesta primeira reunião, os responsáveis pela
WTorre devem apresentar ao Conselho o mo-
delo de negócio que já passou pelo Comitê de
Gestão. Posteriormente, deverá ser agendada
uma reunião apenas para a votação do projeto
pelos conselheiros. Se aprovado, o projeto irá
para uma assembleia de sócios.

Em paralelo, as duas partes vão iniciar os
processos de aprovação nos órgãos competen-
tes da Prefeitura de Santos e a construtora vai
ao mercado para a captação de recursos para o
financiamento da obra. Depois de todas as apro-
vações, o prazo para a construção da Nova Are-
na é de 24 meses.

Bruno Henrique garantiu vitórias do
Flamengo sobre o Athletico na

Arena da Baixada

Marcelo Cortes/CRF
o atacante Vitinho são baixas.

Nesta manhã, às 10h, Paulo Sousa comanda a
última atividade, no Ninho do Urubu, antes do elenco
do Fla embarcar, às 16h, para a capital paranaense.

Na ausência de Bruno Henrique, Lázaro é
quem tem jogado - e se destacado - atuando
como ala esquerdo. O garoto do Ninho divide a
liderança em assistências de 2022 com ninguém
menos do que Arrascaeta, ambos com seis.

O ATHLETICO COMO ‘PEDRA NO SAPATO’
Antes das vitórias em 2019 e 2020 comanda-

das por BH27, o Flamengo não vencia na Arena
da Baixada desde agosto de 2011, pela Copa Sul-
Americana - ou há nove partidas. Foram quatro
derrotas e cinco empates neste intervalo.

Em partidas oficiais - os clubes já se enfren-
taram na Copa do Brasil, Brasileirão, Libertado-
res e Copa Sul-Americana -, o histórico indica
14 vitórias do Athletico, três triunfos do Fla-
mengo e oito empates entre os times na Arena
da Baixada.

Além deste histórico, o Athletico tornou-se
uma “pedra no sapato” do Flamengo nas últi-
mas temporadas. Em 2019, eliminou o time de
Jorge Jesus na Copa do Brasil. Na edição de
2020, o Rubro-Negro do Rio deu o troco, avan-
çando com duas vitórias. Já em 2021, o Fura-
cão voltou a superar o clube carioca, então co-
mandado por Renato Gaúcho, de forma categó-
rica na semifinal do torneio: vitória por 3 a 0 no
Maracanã, após um empate sem gols na Arena
da Baixada.

Victor Sá em ação pelo Botafogo

Victor Sá, do Botafogo, tranquiliza após
sofrer entorse no tornozelo: �Nada grave�

Vítor Silva/Botafogo
temporada. Quem garante isso é o próprio joga-
dor. O camisa 29 compartilhou uma mensagem
nas redes sociais tranquilizando os torcedores
após a dividida.

Victor Sá sofreu um pisão no tornozelo após
uma disputa de bola na partida contra o Ceilân-
dia, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O ata-
cante até saiu de campo para ser atendido, voltou
ao campo mancando, mas terminou a partida.

– Importante vitória ontem. (quarta-feira)
Continuamos forte e trabalhando com muita
dedicação e humildade. E apesar do susto na
dividida, não foi nada grave. Deus à frente
sempre! - escreveu.

O Botafogo enfrenta o Atlético-GO neste do-
mingo, na Serrinha, pela 3ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

Novo técnico e desejo por equilíbrio: o que
esperar do Internacional contra o Fluminense

Abel Braga (Flu) e Mano Menezes (Inter)

Mailson Santana/Fluminense; Vinnicius Silva/Cruzeiro

ma, o Colorado anunciou Inter anunciou Willi-
am Thomas como novo diretor executivo de
futebol, após cerca de um mês da demissão de
Paulo Bracks. A frente do departamento de fu-
tebol está Paulo Autuori, anunciado há três se-
manas. Resumindo, é como se a temporada es-
tivesse começando agora para o Inter, porém
com as cobranças por resultados já mais altas já
que as competições já começaram - completou.

ALTOS E BAIXOS
Mano Menzes chega para arrumar a casa no

Internacional. Um dos principais focos é equili-
brar mais o time no ataque e na defesa. Com
pouco tempo, o treinador tem o confronto com
o Fluminense e em seguida vai direto para a
Colômbia, onde enfrenta o Independiente Me-
dellín na próxima terça.

- O ponto negativo é que o time ainda precisa
se ajustar, com novo técnico e tem desfalques
importantes como Taison e Moisés. O positivo
é que a zaga melhorou com o retorno de Mole-
do, que estava lesionado há algum tempo e ago-
ra está plenamente recuperado e voltou bem. E
o time pode ter uma reação, retomar a confian-
ça, por conta da troca no comando técnico. Além
disso, Edenilson sentiu um desconforto mas já
voltou a treinar hoje, pode voltar, quem sabe ser
opção - disse Michelle Silva.

No retrospecto entre as equipes, são 87 jo-
gos, sendo 29 vitórias para o Fluminense, 26
empates e 32 triunfos do Internacional. Recen-
temente tem sido equilibrado. Os times alterna-
ram entre resultados positivos. Em 10 partidas,
o Flu levou a melhor quatro vezes, o Inter cinco
e houve um empate ainda.

Max Verstappen larga na
frente no Sprint em Ímola

Verstappen supera Leclerc e é pole no
sprint em Ímola; Hamilton sai em 13º
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e batida e da chuva e acabou fora do Q3, as-
sim como a outra Mercedes, de George Rus-
sell, em 11º.

Foram eliminados no Q2: Russell, Schuma-
cher, Hamilton, Zhou e Stroll.

Q3
Os pilotos foram para a pista com pneus in-

termediários na chuva, mas o treino logo teve
nova bandeira vermelha depois que Magnussen
perdeu o controle, mas não chegou a bater e
conseguiu retornar para a pista.

No reinício do Q3, Leclerc fazia o melhor
tempo, mas de novo teve bandeira vermelha.
Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, teve um proble-
ma e encostou o carro do lado de fora da pista.

Com menos de três minutos para o fim, os
pilotos tiveram tempo para uma última volta rá-
pida. Verstappen saiu dos boxes na frente de
Leclerc, achou boa volta e ainda viu Norris per-
der o controle, o que resultou em mais uma ban-
deira vermelha nos segundos finais. Sem tempo
para abrir uma nova volta, o monegasco da Fer-
rari ficou com o segundo melhor tempo.

Veja o grid de largada do sprint
do GP da Emilia-Romagna:

1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Lando Norris (McLaren)
4. Kevin Magnussen (Haas)
5. Fernando Alonso (Alpine)
6. Daniel Ricciardo (McLaren)
7. Sergio Pérez (Red Bull)
8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
9. Sebastian Vettel (Aston Martin)
10. Carlos Sainz (Ferrari)
11. George Russell (Mercedes)
12. Mick Schumacher (Haas)
13. Lewis Hamilton (Mercedes)
14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)
15. Lance Stroll (Aston Martin)
16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
17. Pierre Gasly (AlphaTauri)
18. Nicholas Latifi (Williams)
19. Esteban Ocon (Alpine)
20. Alexander Albon (Williams)

Celso Jatene é o presidente
do Conselho do Santos

Conselho do Santos marca
reunião para avaliar
balanço de 2021 e
projeto da Arena

Divulgação/SantosFC
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