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Marwelblog
Por Moreira Silva

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

 Desde o início dos tempos sempre foi im-
perativo para humanidade a dicotomia da ex-
pressão. Melhor dizendo, a dualidade sempre
esteve presente no âmago do ser humano. 

A forma mais conhecida deste sistema é
relativo e manifestado entre o conflito entre o
bem e o mal, o qual, vale ressaltar, que concei-
tualmente, a determinação de tais valores tem
caráter subjetivo. Ou seja, o que é mal para
alguém pode ser o que é o bem para outro, e
vice – versa. 

Dessa maneira, e dependo do contexto, um
dos lados pode se dividir e tentar induzir que
alguém escolha um dos lados, acreditando que
faz parte do outro. Porém, como se diz no di-
tado popular, “é farinha do mesmo saco”. 

Para exemplificarmos essa falsa dualidade,
vamos narrar uma estória totalmente fictícia.  

Vejamos. 

“Em um planeta conhecido por Tebba, existia
um país chamado Prazil. Neste País ocorreu
uma eleição para presidente, onde os dois pri-
meiros colocados eram, respectivamente, o
candidato Semideus Lulau, e o candidato Bol-
cimbecil. O primeiro já tinha sido presidente,
porém por profissionalizar a corrupção, os se-
res hubanos, por vingança, optaram em votar
no primeiro camundongo recém nascido que
aparecesse.  Assim, na última eleição,  o povo
escolheu pata presidente o  Eisteyn Prazileiro
– o Bolcimbecil.  Os dois tinham característi-
cas pessoais diferentes, entretanto similares.
O primeiro nas contradições de seu governo
afirmava que não sabia da corrupção, por ou-
tro lado, em seus erros, o segundo dizia que
não tinha culpa por não entender de nada.
Nesse contexto, aparentemente os dois eram
inimigos, contudo ambos faziam parte de um
sistema e lado, o qual submetia a população
Prazileira  há uma escravidão, posto que, qual-
quer um que ganhasse não mexeria no modelo
econômico do Prazil. Uma vez que, tal modelo
impedia a emancipação do país. Desta feita,
os dois candidatos insuflavam os seus segui-
dores para odiarem uns aos outros, pois assim,
deixava a população condenada a escolher no

SERÁ QUE ESTAMOS DO LADO CERTO?
Por Hatus Wallison Nogueira Fernandes 

menos pior. Ademais, a sociedade afirmava
categoricamente, tirando exceções, que vota-
ria em um somente para evitar o outro. Reco-
nhecendo, portanto, que estavam escolhendo
o menos pior, ou seja, uma subdivisão do mes-
mo lado.  

Aproximado o dia das eleições, o povo Pra-
zileiro, por intermédio da Luz Cósmica do Bem,
percebendo que uma outra via não quebrava a
polarização demoníaca, percebeu que tinham
que criar, de fato, uma verdadeira polarização,
pois a já existente era ‘pinto do mesmo ovo’.
Dessa forma, a população optou em escolher
entre outros candidatos. O primeiro deles era
Giro Comes. Uma pessoa extremamente com-
petente, porém, zangada. O outro era o Pabo
Macal. Este, por sua vez, era extraordinaria-
mente qualificado, contudo sereno. Ou seja,
ao invés de se submeter em escolher o menos
pior, o povo Prazileiro optou em votar no me-
lhor candidato, ou seja, como eles afirmavam,
‘no mais melhor’. 

Ao final do pleito, o candidato Giro Comes
venceu as eleições, chamando o Pabo macal
para compor o seu Governo. Pois entre os
melhores, não havia ódio, mas sim, imperava a
melhor ideia lastreada no respeito pelo próxi-
mo. Fim” 

Você percebeu nesse conto utópico, fanta-
sioso, absolutamente inexistente, que inicial-
mente existia uma suposta polarização entre o
bem e o mal. Contudo, a primeira dita polari-
zação, era na verdade uma subdivisão de um
mesmo lado, em que se escolheria o menos
pior. Ao passo que, a outra subdivisão era para
se escolher o melhor, baseando – se na me-
lhor proposta, edificando assim, uma nova ideia,
e não somente negando a outra. 

Ou seja, com o surgimento das melhores
propostas, de fato, surgiu A POLARIZAÇÃO.
Pois a partir desse momento, a população fora
submetida em votar no melhor ou no pior, en-
sejando, portanto, uma verdadeira dualidade. 

Não obstante, e se esta estória fictícia esti-
ver ocorrendo. 

Pergunta – se. 
Você escolheria o lado do ódio ou ficaria do

lado do obvio? 

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO!
Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da
Cruz.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.

FELIZ ANIVERSÁRIO III
Parabéns para o Conselheiro Tutelar JOSÉ

GONZAGA DA SILVA JUNIOR, pelo seu ani-
versário na próxima segunda-feira, 27 de ju-
nho. Na foto, nosso ilustre aniversariante apa-
rece com sua esposa e sua linda filha.

FELIZ ANIVERSÁRIO II
Parabéns para o craque de futebol, PAU-

LO ROBSON, aniversariante da próxima ter-
ça-feira, 28 de junho. Na foto, PAULO com
a bola no peito, dribla NORBERTO, e leva o
Bahia a ser campeão Brasileiro de 1988 da
primeira divisão, em cima do Internacional
de Porto Alegre.

AUTORIDADE DO EXECUTIVO
Parabéns para o prefeito ASSIS, pelo mag-

nífico campo soçayte de grama sintética, que
está praticamente pronto, depois de fazer ins-
peção das demais quadras de modalidades es-
portivas. Nossa autoridade  exibe o CREF do
MOREIRA e parabeniza o pioneiro em escoli-
nhas de Imperatriz, por ter sido reconhecido
como profissional de educação física, pelo pre-
sidente do CREF 21/MA, SANDOW FE-
QUES. Na foto o prefeito, o artilheiro LIN-
DOVAL e atleta do Marwel.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns para o Advogado, Professor Uni-

versitário, Escritor e Coronel R1 do Exército
Brasileiro, MIGUEL DALADIER BARROS,
pelo seu aniversário na próxima terça-feira, 28
de junho. Na foto, nosso ilustre aniversariante
aparece com o Tenente Coronel Mendes
MELO, Comandante do 50° BIS.
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Geral

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

- Pintor Automotivo
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Empregada Doméstica
- Tapeceiro
- Auxiliar de Loja
- Açougueiro/Peixeiro
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas
- Vendedor de Balcão
- Técnico em Refrigeração
- Serviços Gerais Para Fazenda
- Auxiliar de Expedição - PCD
- Auxiliar de Entrega - PCD
- Cozinheira Para Restaurante
- Churrasqueiro
- Costureira
- Auxiliar de Cozinha - para trabalho noturno
- Auxiliar de Serviços Gerais - Trabalho Noturno
- Assistente de Vendas
- Atendente Comercial
- Babá
- Encarregado Operacional - Curso Superior em
Administração/Logística
- Padeiro
- Ajudante de Padeiro - Para morar em Campestre.

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.

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

Fone: (99) 99164-2090.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 – CPL (SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS – SRP) OBJETO: Aquisição eventual e futura de material de
expediente. ABERTURA: 12 de Julho de 2022 às 08:00 horas. ENDERE-
ÇO: Rua Padre Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. TIPO
LICITAÇÃO: Menor Preço por Item OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e
seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação
ao Pregoeiro por meio do e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, ain-
da, por meio presencial, mediante o pagamento 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 Comissão Permanente de Licitações sito na Rua
Padre Cícero nº 51 Centro São Francisco do Brejão – MA. LUCAS SILVA
ALENCAR - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
agência de propaganda e publicidade para a divulgação dos atos, progra-
mas, serviços e campanhas dos Órgãos Públicos Municipais e demais
entidades ligadas direta ou indiretamente à Administração Pública Munici-
pal. ABERTURA: 12 de Julho de 2022 às 14:00 horas. ENDEREÇO: Rua
Padre Cicero n°51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. TIPO LICITA-
ÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus ane-
xos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação
ao Pregoeiro por meio do e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, ain-
da, por meio presencial, mediante o pagamento 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 Comissão Permanente de Licitações sito na Rua
Padre Cicero n° 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. LUCAS
SILVA ALENCAR – PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa para a prestação de serviços fúnebres com fornecimento de
urna mortuária, translado e serviços complementares. ABERTURA: 12 de
Julho de 2022 às 16:00 horas. ENDEREÇO: Rua Padre Cícero nº 51 Centro
– São Francisco do Brejão – MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos gratuitamente por meio do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br
ou obtidos mediante solicitação ao Pregoeiro por meio do e-mail
prefeiturabrejao2021@gmail.com e, ainda, por meio presencial, mediante
o pagamento 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 Rua Claudino Borges s/n, Centro,
São Francisco do Brejão – MA. LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

Rally Jalapão levanta poeira no coração
do deserto brasileiro nesta sexta-feira

Disputa terá etapa final neste sábado. A largada será em São Félix do Tocantins com chegada em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia
Doni Castilho/DFotos ClaudineySandro/DFotos

Marcos Baungart/Beco Andreotti garantiram
mais uma vitória nos Carros

São Félix do Tocantins (TO) – O terceiro dia de disputas
do 8º Rally Jalapão foi realizado nesta sexta-feira, 24 de junho.
A prova, em forma de laço, teve partida e chegada no Centro
de Eventos de São Félix no Tocantins (TO). Valendo pontos
pelas terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross
Country apresentou alto nível de dificuldade aos participantes,
que estiveram divididos em 84 veículos que disputam o pódio
da edição 2022 após a quarta prova neste sábado, sendo 20
motos, 53 UTVs e 11 carros.

Com paisagens exuberantes, o roteiro de 235 quilôme-
tros foi de alto nível técnico. A poeira, areia pesada e calor
deram uma característica especial ao certame; e, além da
passagem do Parque Estadual do Jalapão, travessias de
riachos que embelezaram o dia, também houve curvas e
trechos de alta velocidade.

No certame, estão presentes times do Sul, Sudeste, Centro
Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, e mais do que isso, pilotos e
navegadores de 42 cidades, sendo 18 estados do país, com
diferentes tipos de técnicas, habilidades e níveis de competiti-
vidade. São homens e mulheres de várias idades, que dentro
das trilhas buscam um único objetivo: a vitória.

Marcos Baumgart e Beco Andreotti (Ford Ranger/X Rally
Team #304) mostraram tudo o que sabem sobre o rali e con-
quistaram o primeiro lugar na geral entre os competidores dos
Carros. A dupla avança na liderança com o tempo de
07h10min40seg. “Hoje foi mais um dia difícil, duro, procura-
mos não errar e deu tudo certo. Agora, vamos para a última
etapa em busca do título”, disse o piloto paulistano.

Entre os UTVs, Tata Xavier/Neury Calado (Polaris Rzr Pro
R #111) fizeram o melhor e levaram a vantagem para a disputa
da especial desta sexta-feira. Já no acumulado assumiram a
liderança Cristiano Batista/Robledo Nicoletti (Can-Am Mave-
rick X3 #102), eles somaram o tempo de 07h28min38seg40.
“Essa prova estava difícil demais, bem exigente. Sem dúvida, a
concentração foi um diferencial para a vitória. O primeiro lu-
gar é uma grande alegria”, festejou o piloto.

Na categoria Motos, Bissinho Zavatti (Honda CRF 450 RX
#06), venceu a etapa e o companheiro de equipe Martin Du-
plessis (Honda CRF 450 RX #21) manteve a liderança com o
tempo de 07h19min12seg90. “A especial começou rápido e um
dia bem completo para ficar na memória. Amanhã é manter
esse ritmo para avançar na classificação geral e na posição do
pódio“, comentou o piloto de Monte Alto (SP).

A movimentação da caravana segue neste sábado (25)
para a etapa final de São Félix do Tocantins (TO) com
destino a Luís Eduardo Magalhães (BA), onde acontece
a cerimônia de premiação. Estão previstos 253,44 quilô-
metros, sendo 131 quilômetros de trecho cronometrado. 
Já o roteiro total conta com aproximadamente 1.400 qui-
lômetros somando o prólogo e os quatro dias de provas,
que contemplam trechos inéditos.

O Rally Jalapão é uma realização de Arena Promoções e
Eventos, tem patrocínio do C6 Bank, apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Luís Eduardo Magalhães, Prefeitura Municipal de
Mateiros e Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins. A
supervisão é da CBM - Confederação Brasileira de Motoci-
clismo e CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.

RESULTADOS DO TERCEIRO DIA – EXTRAOFICI-
AL (cinco primeiros colocados):

MOTOS
1) #06 Julio Cesar Zavatti, Honda Crf 450 Rx, Honda Ra-

cing Brasil Rally, (1) MT2, 02h40min11seg3
2) #7 Gabriel Bruning, Yamaha Wr 450f, Yamaha Ims Rally

Rally Team, (2)MT2, 02h40min14seg3
3) #21 Martin Duplessis, Honda Crf 450 Rx, Honda Racing

Brasil Rally, (1)MT1, 02h41min37seg2
4) #02 Jean Azevedo, Honda Crf 450 Rx, Honda Racing

Brasil Rally, (2)MT1, 02h44min23s5
5) #5 Tulio Malta, Yamaha Wr 450f, Yamaha Ims Rally Rally

Team, (3)MT2, 02h49min48seg4

BissinhoZavatti, HondaRacing, vence a terceira
das quatro etapa da edição 2022

 UTVS
1) #111 Tata Xavier/Neury Calado, Polaris Rzr Pro R, Pan-

cadao Rally Team, (1)UT1, 02h36min45seg7
2) #147 Henrique Gutierrez/Fabio Zeller, Polaris Rzr Pro R

Yoda Racing, (2)UT1, 02h43min03seg1
3) 120 André Hort/Idali Bossi, Can-Am Maverick X3, Mh

Racing - F Tech, (3)UT1, 02h43min21seg5
4) 102  Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, Can-Am Mave-

rick X3, Transmáquinas Racing, (2)UOP, 02h43min25seg0
5) 156 Fabio Ruediger /Fred Budtikevitz, Can-Am Maverick X3
Rato Racing, (1)UT2, 02h43min41seg9
 
CARROS
1) #304 Marcos Baumgart /Beco Andreotti, Ford Ranger, X

Rally Team, (1)T1B, 02h41min21seg5
2) #316 Alex Buchheim/Miguel Falcao Vaz, Giaffone Bu-

ggy V8 Rmattheis, (1) OP, 02h43min45seg7
3) #362 Michel Terpins/Fabricio Bianchini, Ford Ranger X

Rally Team - Bull Sertões, (2)T1B, 02h46min46seg1
4) #346 Augusto José Montani/Valter Cardoso, Ford Ran-

ger X Rally Team, (3)T1B, 02h47min51seg7
5) #309 Marcos Moraes / Fabio Pedroso, Polaris Rzr Pro

Xp, Mem Motorsport, (1)T4, 02h59min20seg6
-RESULTADOS ACUMULADOS, APÓS TERCEIRA

ETAPA EXTRAOFICIAL (cinco primeiros colocados):

MOTOS
1) #21 Martin Duplessis, Honda Crf 450 Rx, Honda Racing

Brasil Rally, (1)MT1, 07h19min12seg90
2) #7 Gabriel Bruning, Yamaha Wr 450f, Yamaha Ims Rally

Rally Team, (1)MT2, 07h19min49seg30
3) #06 Julio Cesar Zavatti, Honda Crf 450 Rx, Honda Ra-

cing Brasil Rally, (2) MT2, 07h22min11seg40
4) #02 Jean Azevedo, Honda Crf 450 Rx, Honda Racing

Brasil Rally, (3)MT1, 07h31min49seg30
5) #5 Tulio Malta, Yamaha Wr 450f, Yamaha Ims Rally Rally

Team, (3)MT2, 07h42min24seg50

UTVS
1) #102 Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, Can-Am Ma-

verick X3, Transmáquinas Racing, (1)UOP, 07h28min38seg40
2) #120 André Hort/Idali Bossi, Can-Am Maverick X3, Mh

Racing - F Tech, (2)UT1, 07h30min20seg40
3) #111 Tata Xavier/Neury Calado, Polaris Rzr Pro R, Pan-

cadao Rally Team, (1)UT1, 07h32min19seg90
4) 104 Fabio Pirondi/Marcelo Ritter, Can-Am Maverick X3

Cotton Racing - Nobeltex Racing, (1)UT2, 07h33min11seg20
5) #147 Henrique Gutierrez/Fabio Zeller, Polaris Rzr Pro R
Yoda Racing, (1)UT1, 07h35min39seg70
 
CARROS
1) #304 Marcos Baumgart /Beco Andreotti, Ford Ranger, X

Rally Team, (2)T1B, 07h10min40seg40
2) #316 Alex Buchheim/Miguel Falcao Vaz, Giaffone Bu-

ggy V8 Rmattheis, (1) OP, 07h24min43seg00
3) #346 Augusto José Montani/Valter Cardoso, Ford Ran-

ger X Rally Team, (3)T1B, 07h29min57seg70
4) #326 Pedro Prado Filho /Josi Koerich, Ford Ranger, X

Rally Team, (3)T1B, 07h56min05seg70
5) #365 Alessandro Tozoni/Cristina B. Xavier, Mitsubishi Tri-

ton Er, Faster Rally Team, (1)SPD, 08h15min24seg50

Programação - Sábado – ETAPA 4
São Félix do Tocantins (TO) / Luís Eduardo Magalhães (BA)
08h00 - Largada
DI – 20,54 km | TE – 131 km |DF – 253,44 km
Km 229,28 da planilha Parque fechado (Vila Panambi )
Total até LEM 510,98 km
Chegada: a partir das 15 horas
19h30 – Premiação (Território Steak House)
(Consultoria e Assessoria de Comunicação)
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