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By Isabel Mueller

O dia pode ser
corrido e agita-
do, portanto é
importante cui-

dar da sua organização mental e
emocional, e só depois das coisas
externas. Tome cuidado com a irrita-
ção ou a tentativa de organizar ape-
nas o externo e acabar se descontro-
lando, sendo agressivo. A saúde pode
estar boa, mas é importante não des-
cuidar do cuidado consigo mesmo. O
dia pode trazer a necessidade de você
usar sua inteligência e sua populari-
dade para unir as pessoas e motivá-
las: tome cuidado com brigas e de-
sentendimentos, que o farão realizar
o oposto.

Sua capacidade
de ser criativo e
inventivo é gran-
de hoje. Tome cui-

dado com ansiedades e inquietações,
indo com muita sede ao pote e aca-
bando por ser invasivo demais. Res-
pire, tenha calma. Um romance pode
estar despontando, mas a euforia
pode ser ruim.

Seus ideais cres-
cem, portanto
hoje você pode
estar mais idealis-

ta e altruísta do que nunca: os inte-
resses dos outros podem ser os seus
e você pode acabar lutando por eles,
tornando-se meio defensor ou heroi-
co, mas para ter êxito é preciso cal-
ma e prudência, senão poderá fra-
cassar ou perder o interesse com o
mesmo fervor que sentiu vontade
de iniciar.

O dia pode te tes-
tar de diversas
formas, então te-
nha paciência e fé.

Nem tudo vai ser fácil, mas você
poderá ser recompensado em breve
por todo seu esforço, inclusive pode
ser hoje o dia desse reconhecimen-
to. Se você for firme e leve ao mes-
mo tempo, só tende a ganhar. Sua
comunicação está boa e você pode
começar um diálogo promissor ou até
mesmo buscar novos cursos ou no-
vos caminhos na vida profissional ou
estudantil.

O dia pode te tra-
zer novas ideias
ou novas causas
que vão te moti-

var a agir. Sua saúde ou sua beleza
física podem ser prioridades, e isso
também te anima e traz vigor e auto-
estima. Tome cuidado com gastos
causados por desejos em excesso.

A Lua no seu sig-
no pode te deixar
mais popular e
animado, portan-

to hoje pode ser um dia muito har-
mônico com as pessoas, e você pode
conseguir as respostas que deseja
delas de forma fácil. Existem reuni-
ões ou encontros que serão favorá-
veis hoje.

Tome cuidado

comafaltadedis-

cernimento hoje,

porque você pode acabar exageran-

do, escolhendo tudo ou alimentando

dúvidas.Existealgocomeçando:pode

ser umaparceria ouexperiências que

te trarãoboasoportunidades futuras.

É importante ouvir sua intuiçãoenão

se deixar levar pelos excessos.

O dia pode trazer

algum desgosto

ouarrependimen-

to, mas saiba

aprender comasmás escolhas; isso

provavelmente vai te trazermais sa-

bedoria. Alémdisso, é importante se

decidir e não procrastinar. Adiar pro-

blema é apenas conviver mais tem-

po com eles. O seu dinamismo inter-

no pode afastar a negatividade.

O dia vai te desa-

fiar asermais fle-

xível e animado,

portanto mante-

nha o bom humor. Além disso, você

pode precisar se relacionar compes-

soas diversas, aprendendo comelas

ebuscandomais sociabilidade.Tome

cuidado comadificuldade de aceitar

regras no seu ambiente de trabalho.

Sua capacidade

de levar palavras

de motivação e

amor pode ser

grandehoje.Ajaparaquesuacapaci-

dade de liderar aconteça de forma

suave, quase invisível. lémdisso, aja

de forma desapegada e seja colabo-

rativo, porque isso pode garantir um

dia mais útil. Existem progressos e

boas notícias para você hoje.

O dia pede certa

economia, seja de

palavras, seja de

dinheiro. Saiba

mais observar do que se meter nas

coisas.Quantomais concentradoes-

tiver, mais você conseguirá avançar

e progredir, tirando tarefas ou res-

ponsabilidades do caderno de afaze-

res. A organização também é um

ponto importante hoje.

Hoje o desânimo
pode ser varrido
do seu caminho.
As relações po-

dem te motivar, seja entre amigos
ou no amor. Saiba se priorizar: pode
ser um dia cheio de carinho e con-
quistas. É importante ficar alerta
para não cair em trapaças e acredi-
tar empessoas demá fé, então ative
sua capacidade de racionalizar as
coisas com profundidade.



o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-3Geral
Quarta, 11 de maio de 2022

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

- Vaqueiro
- Operador de Telemarketing
- Manicure
- Detedizador
- Auxiliar de Mecânico - PCD
- Assistente de Loja - PCD
- Técnico em Contabilidade
- Pintor Automotivo
- Supervisor de Vendas Externas
- Diarista
- Cozinheiro
- Auxiliar de Cozinha
- Padeiro
- Estoquista
- Açougueiro
- Camareira
- Gerente de Loja
- Auxiliar Administrativo - PCD
- Mensageiro
- Auditor.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 AVISO DE LICITAÇÃO  A Prefei-
tura Municipal de Sítio Novo – MA, por sua Pregoeira e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MO-
DALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço. OBJETO: aquisição de
cestas básicas - gêneros alimentícios destinados a atender as famílias
em situação de vulnerabilidade social. CÓDIGO UASG: 980929. BASE
LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei nº 8.666/93
e as condições do Edital. Data de Abertura: 24 de Maio de 2022 às 08:30
hs (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF. O Edital e seus
anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://sitionovo.ma.gov.br, no Mu-
ral de Licitações – TCE – MA https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsi-
te/mural.zul, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail
cplsitionovoma@outlook.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua
versão impressa mediante o recolhimento de R$: 50,00 (cinquenta reais)
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da
Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitu-
ra Municipal de Sítio Novo (MA) sito na Av. Leonardo de Almeida s/n,
Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. ANNA
CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO. PREGOEIRA MUNICIPAL

limarodrigues.lima@gmail.com

Agrishow 2022
A Agrishow 2022 – 27ª Feira Internacional de Tecnologia

Agrícola em Ação, encerrada na sexta-feira, 29 de abril, alcan-
çou um recorde na realização de negócios. O valor foi de R$
11,243 bilhões em vendas de máquinas agrícolas, de irrigação e
de armazenagem.

A Agrishow 2022 recebeu um total de 193 mil pessoas, em
sua maioria, produtores rurais de pequenas, médias e grandes
propriedades de todas as regiões do País e também do exterior.
A da Mecânica da Comunicação, que faz assessoria de impren-
sa para a Agrishow.

Aplique Bem
Durante a Agrishow houve também a comemoração dos 15

anos do Projeto Aplique Bem, parceria público-privada do Insti-
tuto Agronômico – IAC – e da UPL, uma das cinco maiores
empresas de soluções agrícolas do mundo.

Nesses 15 anos, foi oferecido treinamento para 76 mil agri-
cultores, técnicos e trabalhadores rfurais para o uso correto de
insumos agrícolas,  tornando a atividade mais segura para os
produtores, o meio ambiente e a sociedade.

O Secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo e presidente da Agrishow, Francisco Matturro, afir-
mou que “a maior feira de tecnologia da América Latina  trouxe

Lima, Marlon e Anisio

A parceria com a Associação Boliviana de Criadores de Zebu
(ASOCEBU) envolve a realização de três etapas do Circuito
Nelore de Qualidade, em 2022. A primeira etapa já foi realizada
em fevereiro. As próximas estão agendadas para 6 de junho e
31 de outubro.

O presidente da Associação Equatoriana de Criadores de
Nelore, Xavier Zambrano, liderou comitiva do Equador à expo-
sição. Foi definida a realização de abate técnico em outubro,
além da disseminação dos conteúdos da Associação dos Cria-
dores de Nelore do Brasil para valorização da raça no país.

Com o Paraguai, a ACNB avançou tratativas para apoio de
prova de ganho de peso e abate técnico ainda este ano.

Nas pistas da Expozebu, a raça Nelore foi destaque
com qualidade genética indiscutível e muita competitividade. Os
julgamentos das raças Nelore e Nelore Mocho apresentaram os
seguintes resultados:

Raça Nelore

toda a tecnologia do agro enfatizando a confiança de todos para
que o Brasil siga crescendo em produtividade, sustentabilidade e
como principal fornecedor de alimentos e produtos para o mun-
do”. Chiquinho, como é conhecido o presidente da Agrishow,
elogiou a implantação do Programa Aplique Bem há 15 anos.

A visita à Agrishow fez parte da programação do Road
Show para Jornalistas e Influenciadores Digitais de Agro-
negócio, promovido pela Texto Comunicação Corporativa de
São Paulo, uma iniciativa do jornalista Altair Albuquerque,
diretor da empresa.

O grupo visitou o estande da Belgo, empresa referência no
mercado brasileiro de arames e em tecnologia para o aumento da
produtividade no campo. Entre os destaques da Belgo na Agrishow
estavam a ampliação da linha de telas rurais com a Tela Belgo
Strada e a Tela Belgo Ferrovia.

Coimma - Depois, os jornalistas visitaram a Coimma, que há
mais de 70 anos é líder em balanças e troncos de contenção para
a pecuária, exporta atualmente para 16 países. Além de destacar
os troncos de contenção e as balanças, a Coimma deu ênfase na
Agrishow às balanças rodoviárias.

A Coimma encerrou 2021 com crescimento de 40 por cento
nas vendas em comparação ao ano anterior. Lá, conversamos
com o diretor-presidente Bruno Dancieri e com o gerente-geral,
o simpático Zezinho, e com o empresário Rafael Severo, que é
representante da Coimma no Pará.

Fider Pescados
Os jornalistas convidados do Road Show visitaram também a

Fider Pescados, em São Paulo, que produz atualmente mais de
800 toneladas de tilápia por mês.

A FIDER Pescados, está em Rifaina, São Paulo, na divisa com
Minas Gerais, desde 2009, e faz parte do Grupo MCassab, que
tem 93 anos de fundação. O Grupo é composto por cinco negó-
cios estratégicos: piscicultura, nutrição animal e saúde animal,
distribuição, consumo e investimentos e conta com filiais na Chi-
na, Argentina, Paraguaia e Colômbia.

Com a devida autorização do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, o empreendimento é um dos mais moder-
nos complexos industriais do país, composto por frigorífico e
fábrica de farinha e óleo.

De acordo com o diretor coorporativo da Fider, Alexandre Vas-
to, “a empresa já investiu mais de R$ 200 milhões em Rifaina e
produz atualmente mais de 800 toneladas de tilápia por mês”.

Ele disse ainda que “a Fider gera 520 empregos diretos e mais
de 2.500 indiretos em Rifaina e nas cidades vizinhas e no ano pas-
sado recolheu mais de R$ 30 milhões só em impostos, contribuin-
do dessa forma com o desenvolvimento do município”.

A FIDER PESCADOS é uma das quatro maiores processado-
ras de tilápia do Brasil, é líder em produção no estado de São
Paulo, atende todo o território nacional e exporta para setes paí-
ses: Estados Unidos, Canadá, Taiwan, Venezuela, Bangladesh, Sri
Lanka e Indonésia. Além de linha própria, produz para importan-
tes marcas.

Desde as matrizes, passando pelas incubadoras dos ovos, pe-
las larvas e pelos alevinos, até chegar à tilápia na medida certa
para ir para o mercado consumidor, todo o processo passa por
um rigoroso controle de qualidade nos tanques escavados de re-
produção e tanques de engorda, incluindo a vacinação dos pesca-
dos, conforme destacou o médico veterinário e gerente geral da
Fider Pescados, Juliano Kubitza.

Água
A qualidade da água recebe atenção especial no projeto da Fider

Pescados, porque esse é um item vital para o sucesso da produção
de tilápia. Cada um dos 12 tanques escavados numa área de 10 mil
metros quadrados na represa Jaguara, no Rio Grande, entre São
Paulo e Minas Gerais, comporta 100 mil peixes. É o maior projeto
de tanques-rede de alta capacidade da américa latina.

Segundo a supervisora de Produção da Fider Pescados, Mabi-
lis Yumi, “os peixes são retirados dos tanques por tubo de sucção
e vão para os caminhões-tanque até a fábrica para serem abati-
dos e processados em tempo recorde”.

841 mil toneladas de peixes de cultivo
De acordo com a Associação Brasileira de Piscicultura, a Pei-

xe BR, o Brasil produziu no ano passado, 841 mil toneladas de
peixes de cultivo – tilápia, peixes nativos e outras especiais. Esse
resultado representa crescimento de 4,7 por cento sobre a pro-
dução de 2020, que foi de 802 mil 930 toneladas.

Ainda segundo a PEIXE BR,  só de tilápia, a produção brasilei-
ra chegou a 534 mil toneladas em 2021, com crescimento de
quase 10 por cento em relação a 2020.

Parcerias com associações do Nelore da
Bolívia, Equador e Paraguai são destaques

da ACNB na Expozebu
Divulgação

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) in-
tensificou as parcerias internacionais na 87ª Expozebu, realizada
em Uberaba (MG). O presidente da entidade, Nabih Amin El Aou-
ar, destaca o importante papel de fomento e valorização das con-
quistas do Nelore no Brasil, reconhecido pelas associações de
países latino-americanos.

“É muito gratificante ser referência de trabalho em prol da
raça Nelore no continente. Fechamos parcerias importantes com
as entidades da Bolívia e do Equador e encaminhamos outra inici-
ativa com o Paraguai. Não podíamos pedir resultado melhor da
Expozebu”, assinala Nabih.

Ney Pereira e Lima Rodrigues

Lima Rodrigues e o Dr. Nabih

Divulgação

Grande Campeã: Rubi FIV Luc 2L, de Dorival Gibertoni –
Fazenda Santa Terezinha; Reservada de Grande Campeã: Viati-
na-19 FIV Mara Móveis, de Paulo de Castro Marques – Casa
Branca Agropastoril; Grande Campeão: Rima FIV Requinte, da
Rima Agroflorestal; Reservado de Grande Campeão: Gholias FIV
VRI Vila, de Paulo de Castro Marques

O Melhor Criador Nelore foi a Rima Agroflorestal e o Melhor
Expositor foi Paulo de Castro Marques.

Raça Nelore Mocho
Grande Campeã: Madame FIV Angico, de Zoller Holding

Participações – Fazenda Realeza; Reservada de Grande Cam-
peã: Mikaela FIV Angico, de Udelson Nunes Franco – Fazenda
Angico; Grande Campeão: Bahadur da Mônica, de Mônica Mar-
chett – Fazenda Santa Mônica; Reservado de Grande Campeão:
Nilo FIV Angico, de Udelson Nunes Franco;Dalila Cleopath
Toledo foi Melhor Criador e o Melhor Expositor. (Com infor-
mações da Texto Comunicação – SP).

O Conexão Rural traz como destaque no próximo fim de
semana matérias sobre  o Road Show para Jornalistas e In-
fluenciadores Digitais do Agronegócio; Agrishow, de Ribei-
rão Preto (SP, e sobre a Expozebu 2022, de Uberaba (MG).

Divulgação
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Esporte

A Copa do Brasil, competição mais rentá-
vel e democrática do futebol nacional, se apro-
xima de mais um momento decisivo. E nesta
quarta-feira (11), Flamengo e Altos-PI se en-
frentam no estádio Raulino de Oliveira, às
19h30 (Horário de Brasília), em partida válida
pelo jogo de volta da 3ª fase do torneio.

Pelo lado do Flamengo, o time comandado por
Paulo Sousa tenta aliviar o momento de instabili-
dade com a vaga na próxima fase sem sustos. Já
pelo lado do Altos, a equipe piauiense tenta uma
classificação heroica, tendo em vista a inferiori-
dade técnica e o placar do jogo de ida.

A partida entre Flamengo e Altos, que acon-
tece nesta quarta-feira (11), às 19h30 (Horá-
rio de Brasília), e que é válida pelo jogo de
volta da 3ª fase da Copa do Brasil, terá trans-
missão ao vivo e de forma exclusiva pela pla-
taforma de streaming Amazon Prime Vídeo.

Vale lembrar que os direitos de transmissão
da Copa do Brasil foram comprados pelo Gru-
po Globo e pela Amazon. Com isso, os jogos
são divididos entre a Rede Globo, o SPORTV,
o Premiere e a Amazon Prime Video.

O Fluminense informou na manhã desta ter-
ça-feira que Paulo Henrique Ganso passou por
exames médicos e foi detectado com uma le-
são na coxa direita. O meia é baixa para o pró-
ximo jogo da equipe, nesta quarta-feira, quando
enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil.

No empate com o Palmeiras no último do-
mingo, Ganso sentiu dores e foi substituído aos
20 minutos do primeiro tempo. O meia vinha
sendo um dos destaques do Fluminense na tem-
porada e ainda não se sabe quanto tempo fi-
cará fora da equipe.

Sem poder contar com Ganso, o técnico
Fernando Diniz precisará pensar nas opções
do setor de criação da equipe. Nonato, que
entrou no lugar do jogador na partida passada,
e Nathan, são alternativas do comandante.

O duelo de volta com o Vila Nova pela
Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira,
às 21h30, no Serra Dourada. O Fluminense
tem a vantagem no placar por ter vencido o
primeiro jogo por 3 a 2 no Maracanã.

O Santos está na vice-liderança do Cam-
peonato Brasileiro e possui bons números da
competição. Invicto nos jogos como mandan-
te na Vila Belmiro, o time de Fabián Bustos
possui o melhor ataque da competição, com
10 gols marcados nessas cinco primeiras ro-
dadas ao lado do Coritiba. O São Paulo está
na sequência, com 9 gols.

A equipe ainda possui a melhor defesa do
Brasileirão ao lado de Corinthians, Red Bull
Bragantino, Internacional e Flamengo, com 4
gols sofridos cada.

O Peixe é o time mais disciplinado ao lado
do Flamengo, com 10 cartões amarelos rece-
bidos e nenhum vermelho. O América-MG
também recebeu apenas 10 amarelos, mas já
teve três vermelhos.

São 10 pontos em cinco rodadas com três
vitórias, um empate e uma derrota. O início
de campeonato do time comandado por Fa-

Após sucesso no Flamengo, Jorge Jesus
voltou à Portugal para comandar o Benfica.

O atacante equatoriano Brayan Angulo che-
gou ao Santos no início de abril, mas pela ma-
ratona de jogos e falta de datas apenas nesta
terça-feira ele participou de uma coletiva de
apresentação. Ele já tem três gols marcados e
uma assistência pelo Peixe.

- Muito contente pelo recebimento de todos
aqui comigo. Não tem problema a questão da
apresentação, estamos aqui e me receberam
bem. Como eu já me apresentei em campo já
mostrei aquilo que tenho que mostrar - brin-
cou o equatoriano.

Angulo revelou a importância de Fabián
Bustos para chegar ao Santos e ainda revelou
o sonho de estar jogando no futebol brasileiro.
O treinador foi adversário do atacante no Equa-
dor e o responsável pela sua indicação.

- O Fabián foi importante para me motivar
para poder vir para o futebol brasileiro e vir ao
Santos. Queremos campeonatos e possibilida-
de de ir para o Mundial. (...) Creio que é so-
nho de menino estar no futebol brasileiro, ain-
da mais no Santos com muita história. Em re-
lação ao gol e assistência, estou aqui para isso
- ressaltou o atacante.

O equatoriano também falou sobre sua

João Gomes fez o gol da vitória do Flamengo na partida de ida em Teresina

Flamengo recebe o Altos-PI, jogo de volta 3ª fase da Copa do Brasil
Prime Video

Veja a ficha técnica da partida abaixo:
FLAMENGO X ALTOS-PI
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Estádio: Raulino de Oliveira
Onde assistir: Amazon Prime Vídeo
Competição: 3ª fase da Copa do Brasil
Árbitro: Douglas Marques das Flores (RS)
Árbitro Assistente 1: Marcelo Carvalho

Van Gasse (SP)
Árbitro Assisstente 2: Daniel Luis Mar-

ques (SP)
Quarto Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)
Prováveis escalações
FLAMENGO: Hugo Souza; Rodnei, Da-

vid Luiz, Leo Pereira e Ayrton Lucas; Diego,
Andreas Pereira, Everton Ribeiro e De Ar-
rascaeta; Gabigol e Bruno Henrique

Técnico: Paulo Sousa
ALTOS: Marcelo; Júlio Ferrari, Lucas Sou-

za, Fábio Aguiar e Dieyson; Marconi, Sousa,
Diego Viana; Betinho, Manoel e Elielton

Técnico: Francisco Diá

Angulo é apresentado e cita influência
de Bustos no acordo com o Santos

Bryan Angulo foi apresentado
no Santos nesta terça-feira

Ivan Storti/SantosFC

adaptação ao futebol brasileiro e também nos
bastidores com os companheiros.

- Venho de um futebol muito competitivo,
vinha treinando e isso foi importante. Entendo
um pouco do português, mas converso com
meus companheiros. Sei as cores, tamo junto
e irmão - acrescentou.

Jogador sofreu lesão na coxa direita

Fluminense informa lesão de Ganso, que não
enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fabián Bustos tem ótimo aproveitamento
no comando do Santos

Santos tem melhor defesa, melhor ataque
e é o time mais disciplinado do Brasileirão

Divulgação/Santos FC

bián Bustos já é superior ao início de Jorge
Sampaoli, em 2019.

Jorge Jesus confirma convite do
Atlético-MG e explica recusa ao clube

Jorge Jesus deve assumir
comando do Fenerbahçe
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re Demitido do clube no fim do ano passado, o
treinador recebeu propostas no mercado, in-
clusive do Atlético-MG. Em entrevista ao
‘Bem, Amigos’, o comandante confirmou
oferta do clube mineiro e explicou io motivo
da recusa.

- Quando eu saí do Benfica, decidi tirar um
tempo para ficar com a minha família. Estava
precisando. Treinador não tira férias. Então,
disse, o que falei para todo mundo, que só iria
pensar no futuro em maio - disse Jorge Jesus,
que deve fechar com o Fenerbahçe-TUR nos
próximos dias.

Nos últimos dias, Jorge Jesus passou férias
no Brasil e causou polêmica nos bastidores do
Flamengo. Em entrevista ao ‘UOL’, o portu-
guês revelou que esperaria proposta do clube
até o dia 20 de maio e fez críticas ao trabalho
de Paulo Sousa no time. Na última segunda-
feira, o treinador voltou para Portugal.
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