
o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C1-6Tocantins
Sugestões: Ilya.oprogresso@gmail.com Terça, 12 de abril de 2022

Um policial militar do Estado do Pará, identificado como
Hudson Thiago Lima de Almeida, de 33 anos, foi morto duran-
te uma confusão na madrugada desse domingo (10), em um
bar da cidade de Augustinópolis, no Bico do Papagaio. Pelo
menos três pessoas foram baleadas, incluindo outro soldado do
Pará. Hudson era maranhense, nascido em Santa Inês e mora-
va em Marabá.

As vítimas foram atingidas por um policial penal após um
desentendimento envolvendo o irmão dele e um dos militares.

Segundo testemunhas, no momento da confusão acontecida
por volta das 00h50, no Bar do Filemon, na Praça Central do
Mercado, um dos policiais teria feito um disparo para o alto para
dispersar o tumulto. Neste momento, o policial penal Leonildo
Sousa Cruz, também do Pará, teria sacado sua arma e atirado
na direção dos militares. O soldado Lima foi baleado e morreu
no local. Envolvido na confusão, outro soldado identificado como
Ronaldo Macedo foi socorrido com vida. Está internado e pas-
sou por cirurgia. Além dos militares, duas mulheres foram atingi-Leonildo Sousa Cruz, policial penal

Policial maranhense é morto durante
confusão com PM do Pará em Augustinópolis

Confusão entre policiais do Pará deixa um morto e vários baleados em bar no Mercado Central
Divulgação

das pelos disparos, uma no tórax e a outra no pé.
Dois policiais do Tocantins, o sargento Carlos Augusto da

Silva Sousa  e o Cabo Jorge Neto relataram ao delegado Tiago
Daniel de Moraes que durante o atendimento, ouviram de tes-
temunhas que o desentendimento teria ocorrido entre os polici-
ais, por motivo futil.

Depois de ter efetuado os disparos, o policial penal fugiu do
local e foi preso pela Polícia Militar em Axixá do Tocantins.
Ele estava com uma pistola, possivelmente a utilizada para efe-
tuar os disparos que mataram o PM. Ele foi detido e encami-
nhado para a delegacia de Polícia Civil de Araguatins.

O segundo policial militar atingido foi internado e passou por
uma cirurgia. O estado de saúde dele e das outras vítimas não
foi informado. O policial penal foi transferido para o Presídio
Barra da Grota, em Araguaína.

O soldado Hudson Thiago Lima de Almeida era pertencen-
te ao 4º Batalhão de Polícia Militar do Pará (4º BPM), lotado
no Destacamento de São João do Araguaia. (Assessoria)
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É importante de-
sapegar e ter
paciência. É um
momento em que

você se sente um pouco triste e de-
primido. As emoções estão sendo re-
mexidas por Marte, que está nos úl-
timos graus de Aquário, então é pre-
ciso aceitar a ideia do coletivo, prin-
cipalmente nas relações de trabalho
e amorosas, sendo necessário ceder
e ser flexível. Traga a sua criativida-
de e compartilhe sem querer ter qual-
quer reconhecimento.

Tome cuidado
com o excesso de
pensamentos e
ansiedade. É um

dia muito agitado, temmuitas coisas
acontecendo e você pode ter que
abdicar um pouco de ter o controle
das coisas e se dedicar a algo menor,
descentralizando um pouco as coisas
que estão sobre você. Deixe as pes-
soas fazerem, confie, solte e entre-
gue. Dia propício para fazer leituras,
estudos e focar em pequenas coisas
de cada vez.

Dia em que você
terá muito traba-
lho e muitas coi-
sas estarão acon-

tecendo. É importante ter bastante
jogo de cintura e flexibilidade. Não
se deixe levar por um caminho de con-
trole e faça alguns movimentos para
soltar e receber a cooperação das
pessoas à sua volta. Quanto mais se
permitir ser ajudado e ajudar na mes-
mamedida,mais o seu dia fluirá. Exis-
te algo que é preciso colocar em prá-
tica. Tenha iniciativa.

Dia de receber
muita ajuda. Abra-
se para recebê-la.
Tome cuidado

com o orgulho e aceite a ajuda que
vier. Algum talento seu também pode
ressurgir e você pode retomar algo
que fazia no passado, e isso pode te
fazer muito bem, principalmente para
o seu lado emocional. Tome cuidado
com promessasmilagrosas e descon-
fie de pessoas que queiram se apro-
ximar demais. Certifique-se das coi-
sas e fique com a sua intuição ligada.

Muito trabalho a
ser feito, mas é
um dia para reco-
nhecer a beleza da

vida nos detalhes. Tome cuidado com
a sensação de que o jogo está ganho.
Não fique acomodado e busque me-
lhorar e fazer as coisas acontece-
rem. Desafie-se a crescer, dedique-
se um pouco mais e dê um pouco a
mais do seu melhor, pois poderá con-
quistar resultados muito maiores
tanto nas relações amorosas quanto
nas relações profissionais.

Hoje você preci-
sa semovimentar
de uma formahar-
mônica com as

pessoas à sua volta, aceitar as idei-
as que surgirem, bem como entregar
e compartilhar as suas próprias idei-
as. O dia pode transcorrer bem e as
coisas fluirão, ainda que seja um dia
agitado, commuitas tarefas e situa-
ções novas acontecendo. Quanto
mais tiver harmonia e capacidade de
compreender o outro lado, mais o seu
dia será tranquilo.

Hoje você pode

ter um dia bem

tranquilo e amoro-

so com as pessoas de quem você gos-

ta. Tem novas amizades que podem

chegar na sua vida, mas quanto mais

você tiver conexão com as pessoas

com as quais já se relaciona, mais o

seu dia será positivo. Tome cuidado

com a superficialidade e com as fi-

nanças, pois é hora de fazer algumas

economias, não gastar impulsiva-

mente.

Foco na sua saú-

de, na sua ener-

gia, no direciona-

mento das coisas

que você quer fazer. É importante ter

planos bem definidos e agir em rela-

ção àquilo que já tinha definido. Não

se permita perder o foco, pois muitas

coisas estão acontecendo. É impor-

tante conseguir ter discernimento e

saber o que é ou não é importante.

Dia de resolver si-

tuações e proble-

mas antigos que

estão sendo empurrados. Busque so-

lucionar as coisas que você vem pro-

crastinando ou adiando, então passe

isso para frente. Quando você resol-

ver essas coisas, o dia será um alí-

vio, mas é aquele momento de ter que

encarar o trabalho duro.

Momento de se

reinventar e de

olhar para as situ-

ações com gratidão, pois se ficar

olhando para tudo o que está te fal-

tando, você sempre entrará em uma

energia de escassez e insatisfação.

Não ache que tudo está ruim. Se fizer

isso, o seu dia não será bom. É um dia

para olhar para dentro e para as suas

energias mentais e emocionais, rein-

ventando-se, buscando novos cursos

e trocas com as pessoas.

Hoje é um bom dia

para colocar em

prática a sua ener-

gia criativa. Tenha iniciativa, pois po-

derá ficar ansioso e fazer um monte

de coisas, não concluindo nenhuma e

ficando irritado, nervoso e autoritá-

rio. Todas as energias emocionais

precisam ser canalizadas para algo

produtivo, construtivo e criativo para

o seu dia poder avançar.

Tome cuidado com

rivalidades e com-

petição, principal-

mente no âmbito amoroso e afetivo. É

um momento de compartilhar, coope-

rar e trabalhar em harmonia. Ciúme e

comparações poderão te levar para um

caminho de discórdia, brigas e rompi-

mentos, entãomantenha a paz interior

e busque entrar em harmonia.
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Por um Olhar Centrado no Autista
Em 2007, a ONU declarou todo 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autis-

mo, que tem nome oficial: Transtorno do Espectro Autista (TEA) – uma condição de saúde
configurada por déficit na comunicação social (socialização e comunicação verbal e não
verbal) e comportamento (interesse restrito ou hiperfoco e movimentos repetitivos). O autis-
mo não é apenas um único transtorno em si, na verdade, ele possui muitos subtipos. É algo tão
abrangente que se usa o termo “espectro”, pelos vários níveis de suporte que estes indivíduos
podem precisar – há pessoas com doenças e condições associadas como deficiência intelec-
tual e epilepsia, até pessoas independentes, com vida comum – talvez até o leitor pode estar
dentro do espectro e não saiba, pois não possui diagnostico.

As causas do TEA são majoritariamente genéticas. Um trabalho científico de 2019, confir-
mando estudos anteriores, demonstrou que os fatores genéticos são mais determinantes (97%
a 99%, sendo 81% hereditários). Também existe a possibilidade de o ambiente ter alguma
influência na gestação (1% a 3% de chance de influenciar), porém esta discussão ambiental
é muito controversa no meio acadêmico. O portador de TEA pode demonstrar algum sinal
ainda com apenas um ano e meio de idade e em casos mais graves, muito antes de completar
um ano de idade. Na parte psicológica, a intervenção mais usada é a chamada Análise Apli-
cada do Comportamento, um ramo da psicologia que atua justamente no comportamento
observável da criança para que ela possa ter o máximo possível de autonomia. É comum e
necessário que o tratamento seja interdisciplinar.

Odiagnóstico de TEA não deve ser tratado como uma tragédia, uma fatalidade. Este ente
tem desejos, vontades e pode ter uma subjetividade muito rica. É necessário ter apenas atitu-
des facilitadoras com este Ser para que ele possa seguir com seu potencial. Como se faz isso?
Fazendo pontes e não muralhas. Não se deve olhar o autista como alguém com uma tarja
“autismo” na testa e muito menos perder-se em julgamentos se ele pode ou não pode fazer
algo. Permita-se a conhece-lo além do rótulo, não importa a quão severa for sua condição –
mesmo alguém com mutismo e deficiência intelectual pode falar, falar pelo comportamento,
pelo jeito de ser. É importante o autista ter alguém próximo em quem confiar. O antropólogo
Renato Queiroz (EM BUSCA DE UM NOVO CAMINHO, 2012) esclarece que “o ser
humano precisa de outro ser humano, para ser um ser humano”, A psicóloga Marian Kinget
diz algo similar: são necessárias “certas condições, um certo clima interpessoal” para que o
desenvolvimento humano saudável aconteça.É necessário “um outro”, sejam pais, sejam pro-
fessores, sejam amigos ou terapeutas que acolha, que o compreenda, que o considere. Uma
pessoa pode ser autista, não o autismo.

Referências: Autismo – Do Diagnóstico ao Tratamento (Editora Alto Astral), Canal Au-
tismo (www.canalautismo.com.br), Torna-se Pessoa (Carl Rogers, Editora Martin Fontes),
AssociationofGeneticand Environmental FactorsWithAutism in a 5-Country Cohort
(jamanetwork.com/journals)

                          Ismael Souza/ ismaelsouza25@live.com  / instagram: @psiisma

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTADO
DO MARANHÃO, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designado
pela Portaria nº 109/2021 de 28/05/2021, torna público que realizará às
09:00 horas do dia 27 de abril de 2022 , na sala da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, localizada na Rua Marcos Silva, s/n, Centro - São João
do Paraíso/MA, Licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do
tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa
comercial para prestação de serviço de locação de veículos e
locação de máquinas pesadas , com motorista para atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA, conforme
Edital e Anexos, nos termos da Lei nº 10.520/2002, seguindo subsidiaria-
mente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e suas alterações, e demais normas aplicáveis ao
Procedimento Licitatório. O Edital e seus Anexos poderão ser consultado
gratuitamente ou retirado na sala da Comissão Permanente de Licitação -
CPL, ou ainda no portal da transparência. Por meio digital pela internet,
através do nosso endereço eletrônico no site: https://
www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. E-mail: cplsjparaiso@gmail.com, Es-
clarecimento adicional no mesmo endereço São João do Paraíso – MA São
João do Paraíso – MA, 07 de abril de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa
Pregoeiro Municipal, Portaria  109/2021.

- Mecânico de Veículos Leves e Pesados
- Auxiliar de Mecânico
- Mecânico de Motos
- Manicure e Pedicure
- Ajudante de pedreiro
- Pedreiro
- Auxiliar de Carga e descarga
- Vendedor Externo, que tenha motocicleta
- Vendedor Interno
- Vendedor Externo - que possua carro próprio ou

motocicleta e resida em Carolina.

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.

COMUNICADO
VALÉRIA LEMOS DE AMORIM TOBIAS, (CPF – 440.956.271-15), TORNA PÚBLI-

CO, QUE REQUEREU JUNTO À SEMA – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIEN-
TE E RECURSOS NATURAIS DO MARANHÃO, A LICENÇA AMBIENTAL DE REGU-
LARIZAÇÃO (LAR) PARA A ATIVIDADE DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DO EM-
PREENDIMENTO “RESIDENCIAL GUILHERME AMORIM”, CONFORME PROCES-
SO Nº 22040019351/2022, LOCALIZADO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA, RESIDENCIAL GUILHERME AMORIM,
CEP:65928-000, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA.

Ismael Souza

Psicologia do Dia a Dia

Páscoa divertida:
Shopping da Criança terá
programação especial

Oração ao período mais
saboroso do ano, repleto de
alegria e doçura, o Shopping
da Criança preparou uma
programação especial de
Páscoa para a garotada, com
início nesta segunda-feira
(11), e nos dias 12 e 16 des-
ta semana em duas sessões:
10h e 14h.

A programação conta com
caça aos ovos, filmes temá-
ticos do período de Páscoa,
pinturas faciais, desenhos
para colorir, distribuição de
pipoca, pirulito e muitas brin-
cadeiras. Para participar, é
necessário fazer o agenda-
mento no site:  [url=https://
shoppingdacriança.ma.gov.br/
] h t t p s : / /
shoppingdacriança.ma.gov.br/
[/url], ou pelo Whatsapp
(98) 999214-4915 ou telefo-
ne 3221-1462.

As atividades serão reali-
zadas na área de lazer do Sho-
pping da Criança, que dispõe
de diversos brinquedos, como
pula-pula, piscina de bolinhas,
pebolim, campo de futebol,
tudo em um só ambiente.

O Shopping da Criança,
equipamento do Governo do
Maranhão, oferece serviços
de lazer e de assistência à
saúde. A área de lazer conta
com cinema, jogos, brinque-
dos, espaço de beleza, praça
de alimentação, jogos e brin-
quedos. Já o Centro de As-
sistência à Saúde trabalha
com 11 especialidades médi-
cas, como pediatria, nutrição,
psicologia, fisioterapia, entre
outros. (Assessoria)
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