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Marwelblog
Por Moreira Silva

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

Quem completa
mais um ano de
vida hoje e a jo-
vem  senhora Ma-
ria do Amparo, re-
cebe os cumpri-
mentos do seu es-
poso Deurimar
Herênio e dos fa-
miliares e amigos,
os quais aprovei-
tam a oportunida-
de para desejar-lhe
muitos anos de
vida, recheados de
grandes conquis-
tas. Felicidades!

PARABÉNS
Nesta sexta-feira (17), um dia após a celebração de Corpus Christi, quem

esteve celebrando mais um dia VIDA foi a Nutricionista Raymara Lima.
Parabéns para a senhora Raymara Lima, pela passagem do seu DIA!!!

PARABÉNS

MASCOTE
Destaque para o empresário, EUCLIDES

ANTÔNIO VIÊRA, que apresentou pra nos-
sa sociedade “ TITO “, mascote da Maquisul.

GOL DE PLACA
Parabéns para o secretário da SEDEL, LUIZ

GONZAGA PEREIRA SOUSA, pelo retorno
dos XXXIX JEIS, depois de anos por proble-
ma mundial. LUIZ GONZAGA apoia todas as
modalidades de esporte, e é bastante elogiado
por todos, principalmente no apoio à escolinha
filantrópica Marwel, e ganhou elogios por no-
mear o pioneiro MOREIRA DO MARWEL
Embaixador dos XXXIX JEIS. Na foto, ele é
emoldurado por ADRIANA FRANCO ROCHA
SILVA - recepcionista e ROBERTA COSTA -
chefe de gabinete.

ILUSTRE ANIVERSARIANTE
Todos os treinos da primeira Escolinha de

Futebol de Imperatriz, o Marwel Esporte Clu-
be, a partir de segunda-feira 20 até o dia 25 de
junho, serão em homenagem para a Senhora
MALVINA COIMBRA DA FONSECA, aniver-
sariante do sábado, dia 25 de junho. Na foto,
nossa capacitada cidadã aparece com seu fi-
lho, o Juiz de direito ADOLFO PIRES DA
FONSECA NETO.

CONCEITO CADA
VEZ MAIS ALTO

A sociedade de Imperatriz está elogiando
cada vez mais o oficial superior do Exército
Brasileiro Tenente-Coronel, CHRISTIANO
STEFANES MENDES DE MELO, por coman-
dar o 50° BIS com o braço forte e a mão ami-
ga. TC MENDES MELO conduz o 50° BIS
em harmonia com os poderes e com a socie-
dade organizada. Na foto, ele apoia como pai
do ano o atleta GUSTAVO, terceira geração
do Marwel, já que seu avô JANISVALDO é
irmão do treinador MOREIRA DO MARWEL.
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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
- Marceneiro
- Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Açougueiro Desossador
- Tapeceiro
- Empregada Doméstica
- Auxiliar de Loja
- Açougueiro/Peixeiro
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas
- Vendedor de Balcão
- Auxiliar de Escritório
- Técnico em Refrigeração
- Serviços Gerais Para Fazenda
- Auxiliar de Expedição - PCD
- Auxiliar de Entrega - PCD
- Cozinheira Para Restaurante
- Churrasqueiro
- Costureira;
- Técnica em Enfermagem
- Auxiliar de Cozinha - Trabalho noturno
- Auxiliar de Serviços Gerais - Trabalho noturno
- Servente de Obras.

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.

COMUNICADO
Fuji Motors Comércio de Automóveis LTDA-ME., CNPJ nº

09.645.670/0001-30, torna público que REQUEREU da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMMARH, em 03/02/
2022, a Renovação da Licença de Operação para atividade de Serviços de
Manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, situada na
Rodovia BR 010 s/nº, Km 1361, Bairro: Maranhão Novo, Imperatriz-
MA, conforme processo nº 3136/2016.

COMUNICADO
Motoca Motores Tocantins Ltda., CNPJ nº 06.694.681.0001-11, tor-

na público que REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos- SEMMARH, em 26/01/2022, a Renovação da Licença
de Operação para atividade de Manutenção e reparação de motocicletas e
motonetas, situada na Rodovia BR 010, Km 1362, Bairro: Maranhão Novo,
Imperatriz-MA, conforme processo nº 4236/2016.

A Polícia Federal (PF) in-
formou nesta sexta-feira (17)
que a apuração sobre os as-
sassinatos do indigenista Bru-
no Pereira e do jornalista bri-
tânico Dom Phillips não tra-
zem indícios de ter havido um
mandante ou organização cri-
minosa por trás das mortes.

Em nota divulgada à im-
prensa, a PF, que coordena
o comitê de crise para inves-
tigação do caso, informou
também que as diligências
continuam e que, apesar de
não haver mandante, outras
pessoas devem estar envol-
vidas no crime e novas pri-
sões podem ocorrer nos pró-
ximos dias.

Anteontem (16), o avião da
Polícia Federal que transpor-
tou os remanescentes huma-
nos encontrados durante as
buscas pelo indigenista e pelo
jornalista pousou, por volta das
18h30, no Aeroporto de Bra-
sília. O material foi levado ao
Instituto Nacional de Crimina-
lística, onde será periciado para
confirmação da identidade.

Os restos mortais foram
encontrados durante buscas
realizadas com a presença do
pescador Amarildo da Costa
Oliveira, conhecido como Pe-
lado. Ele confessou a partici-
pação no desaparecimento e
indicou o local onde os corpos
foram enterrados, uma área
de mata fechada a cerca de
três quilômetros da calha do

O Ministério da Saúde in-
formou que o sétimo caso de
varíola dos macacos
(monkeypox) foi notificado no
país. De acordo com a pasta,
o mais recente foi confirma-
do nesta sexta-feira (17) no
Rio Grande do Sul.

O paciente é um homem de
34 anos, com histórico de via-
gem para a Europa. Segundo
a pasta, o paciente está em
isolamento domiciliar e apre-
senta estado clínico estável,
sem complicações. Ele é mo-
nitorado pelas secretarias de
Saúde municipal e estadual.

Dos sete casos confirma-
dos, quatro estão em São
Paulo, dois no Rio Grande do
Sul e um no Rio de Janeiro.
Nove casos suspeitos são in-
vestigados.

A varíola dos macacos é
uma doença causada por ví-
rus e transmitida pelo contato
próximo ou íntimo com uma
pessoa infectada e com lesões
de pele. Segundo a Secreta-
ria Estadual de Saúde, o con-
tato pode se dar por meio de
um abraço, beijo, massagens,
relações sexuais ou secreções
respiratórias. A transmissão
também ocorre por contato
com objetos, tecidos (roupas,
roupas de cama ou toalhas) e
superfícies que foram utiliza-
das pelo doente.

Não há tratamento especí-
fico, mas, de forma geral, os
quadros clínicos são leves e
requerem cuidado e observa-
ção das lesões. O maior risco
de agravamento acontece, em
geral, para pessoas imunossu-
primidas com HIV/aids, leu-
cemia, linfoma, metástase,
transplantados, pessoas com
doenças autoimunes, gestan-
tes, lactantes e crianças com
menos de 8 anos de idade.
(Agência Brasil)

PF diz não haver mandante das mortes
de Bruno Pereira e Dom Phillips

Participação de outras pessoas no crime é tida como certa
TV Brasil

Saúde confirma sétimo caso de
varíola dos macacos no país

Paciente tem 34 anos e é tratado em casa no Rio Grande do Sul
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Rio Itaquaí, afluente do Rio
Javari.

Diante da confissão, a PF
foi até o local, onde foi reali-
zada a reconstituição da cena
do crime.

Em nota, a União dos Po-
vos do Javari (Unijava) disse
que discorda da conclusão à
qual chegou a PF. Segundo a
entidade, foram repassadas
informações sobre organiza-
ções criminosas que estariam
atuando na região e que po-
deriam ser as responsáveis
pelas mortes do indigenista e
do jornalista.  No documen-
to, a União solicita que as in-
vestigações continuem e ne-
nhuma hipótese seja descar-
tada. “Exigimos a continuida-
de e o aprofundamento das
investigações. Exigimos que
a PF considere as informa-
ções qualificadas que já re-
passamos à eles em nossos
ofícios. Só assim teremos a
oportunidade de viver em paz
novamente em nosso territó-
rio, o Vale do Javari”.

Em nota, a União dos Po-
vos do Javari (Unijava) disse
que discorda da conclusão à
qual chegou a PF. Segundo a
entidade, foram repassadas
informações sobre organiza-
ções criminosas que estariam
atuando na região e que po-
deriam ser as responsáveis
pelas mortes do indigenista e
do jornalista.  No documen-
to, a União solicita que as in-

vestigações continuem e ne-
nhuma hipótese seja descar-
tada. “Exigimos a continuida-
de e o aprofundamento das
investigações. Exigimos que
a PF considere as informa-
ções qualificadas que já re-
passamos à eles em nossos
ofícios. Só assim teremos a
oportunidade de viver em paz
novamente em nosso territó-
rio, o Vale do Javari”.

Vítimas
Dom Phillips, que é colabo-

rador do jornal britânico The
Guardian, e Bruno Pereira,
servidor licenciado da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai),
foram vistos pela última vez
na manhã de domingo (5), na
região da reserva indígena do
Vale do Javari, a segunda
maior do país, com mais de 8,5
milhões de hectares.

O local concentra o maior
número de indígenas isolados
ou de contato recente do mun-
do. Eles se deslocavam da
comunidade ribeirinha de São
Rafael para a cidade de Ata-
laia do Norte (AM), quando
sumiram sem deixar vestígios.

O indigenista denunciou
que estaria sofrendo ameaças
na região, informação confir-
mada pela PF, que abriu pro-
cedimento investigativo sobre
essa denúncia. Bruno Perei-
ra estava atuando como co-
laborador da União das Or-
ganizações Indígenas do Vale
do Javari (Univaja), uma en-
tidade mantida pelos própri-
os indígenas da região, e ti-
nha como foco impedir inva-
são da reserva por pescado-
res, caçadores e narcotrafi-
cantes. (Agência Brasil)
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