
o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C1-3Política
Quinta, 30 de junho de 2022

RIBAMAR FIQUENE -
O empresário Israel Ribeiro
Vasconcelos -Vasco - recebeu
sexta-feira (24) o Título de
Cidadão Fiquenense, em ses-
são solene realizada na Câma-
ra de Vereadores, pelos rele-
vantes serviços prestados à
cidade de Ribamar Fiquene. A
honraria aprovada por unani-
midade foi proposta pelo ve-
reador Evandro Saraiva
(PSD). Israel Vasconcelos
estava acompanhado da espo-
sa Lucélia Pinheiro.

A sessão solene presidida
pelo vereador Clésio Cardoso
(PTB) consubstanciado pelos
vereadores Evandro Saraiva
(PSD), Adão do Gás (Pode-
mos), Samila Cavalcante (So-
lidariedade), Lino do Caboge
(PDT), Júlio Cézar (PDT),
Rosiflan Amarante (PCdoB),

Empresário e ex-prefeito Israel Vasconcelos
recebe título de Cidadão Fiquenense

Lucas Eduardo (PCdoB) e
Sérgio Santana (Solidarieda-
de) ocorreu no Plenário João
Jacob Boueres.

Entre as autoridades e lide-
ranças presentes estava o pre-
feito Cociflan Silva, o vice-pre-
feito Eduardo Jorge, o Procu-
rador Geral do Município,
Daniel Amarante, os secretá-
rios de Administração, Luís
Sabino, de Gabinete, Valdineis
Lima, os ex-vereadores Pedro
Silvino, João Louza, Gizele
Monteiro, Maria do Remédio
e convidados.

 Israel Vasconcelos se mu-
dou para Ribamar Fiquene em
1992, quando se instalou com
empreendimento agropecuá-
rio - Fazenda Sucupira –, ge-
rando muitos empregos. Além
de sua trajetória como empre-
endedor, Vasconcelos foi pre-

feito do Município, eleito com
2.210 votos válidos em 2012.
Carismático e com muita hu-
mildade sempre atuou em
ações sociais por acreditar
que todo empresário ou ho-
mem público precisa ter cons-
ciência de ajudar ao próximo.

No discurso proferido na
Câmara, Israel Vasconcelos
agradeceu ao Poder Legisla-
tivo pela homenagem, especi-
almente ao vereador Evandro
Saraiva. Enalteceu sua espo-
sa Lucélia Pinheiro, a filha
Laura Vasconcelos, os famili-
ares e amigos, os colaborado-
res de sua empresa, as em-
presas parceiras, e lembrou
que Ribamar Fiquene é uma
cidade com muitas necessida-
des e carências, e por isso ele
está pronto a ajudar. (Asses-
soria)

Decisões judiciais contra shows em municípios sem saneamento
adequado reabrem discussão sobre investimentos

Carolina Gonçalves / Agência Brasil

A importância de investi-
mentos em saneamento bási-
co voltou a ser tema de discus-
sões a partir das decisões judi-
ciais que têm barrado alguns
municípios de realizar a con-
tratação de shows de alto va-
lor mesmo com problemas es-
truturais nesse serviço básico. 

Em 16 de junho, por exem-
plo, o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) proibiu a realização
de apresentações da dupla
sertaneja Bruno e Marrone e
da banda de pagode Sorriso
Maroto em Urucurituba. Pre-
vistos para um evento no mu-
nicípio de 24 mil habitantes
localizado a 218 km de Ma-
naus, os shows custariam R$
700 mil. O pedido partiu do
Ministério Público do Estado
do Amazonas que afirmou que
a cidade de Urucurituba “vem
enfrentando grande precarie-
dade nos serviços de sanea-
mento básico” e os shows dos
artistas causariam ‘lesão ao

erário público’”. 
O presidente do STJ, Hum-

berto Martins, destacou esse
problema. “Apenas 23% da
população conta com trata-
mento de esgoto. E, não bas-
tasse isso tudo, os dados tra-
zidos ainda evidenciam que
existem ações judiciais bus-
cando adequação de presta-
ção de serviços, como por
exemplo, em relação ao ater-
ro sanitário da cidade”, publi-
cou na decisão. 

Direito mínimo assegurado
pela Constituição Federal de
1988, o saneamento básico
garante o tratamento de água,
esgoto e lixo no Brasil. Para
garantir esses serviços, a nova
legislação do marco legal do
saneamento entrou em vigor
em 2020 e trouxe metas arro-
jadas, que podem contar com
investimentos privados. Na
visão do deputado federal Ale-
xis Fonteyne (Novo-SP), o
setor privado pode dialogar

com os municípios e trazer
benefícios para a população
que contemplem todas as par-
tes envolvidas, principalmen-
te a população sem acesso a
esses serviços com qualidade. 

“Com o novo marco do sa-
neamento básico, as conces-
sionárias, que grande parte
eram estatais, não tinham
compromisso com qualidade,
não tinham compromisso com
investimentos. E agora, com
o novo marco, ou elas entre-
gam de fato os resultados ou
elas têm que fazer uma par-
ceria com uma empresa pri-
vada que tem esses fundos
com muito dinheiro e quer in-
vestir para poder de fato en-
tregar”, avalia.

O parlamentar lembra que
a falta de saneamento básico
significa uma falta de igualda-
de de oportunidades para a
população carente e os inves-
timentos nessa área viram a
chave de uma filosofia de

administração pública em saú-
de. “O grande problema do
Brasil é o excesso de investi-
mento em saúde na conse-
quência. Na causa, ninguém
quer aplicar. Quando você fala
em saneamento básico, você
está investindo na causa do
problema da saúde. Isso é tão
importante, é absolutamente
básico”, explica.

Para o especialista no tema
Fabrício Soler, advogado, pro-
fessor e consultor jurídico in-
ternacional em resíduos sóli-
dos, a legislação aprovada re-
centemente pode mudar o ce-
nário negativo nesses municí-
pios que ainda não observam
a necessidade desse olhar pri-
oritário para o saneamento.

“Antes era relegado como
segunda, terceira, quarta ou
quinta prioridade da gestão
municipal. Tenho para mim
que, a partir do novo marco

de saneamento, de 2020, o
tema ganhou repercussão, es-
pecialmente diante da impor-
tância do Brasil se posicionar
em âmbito mundial, inclusive
em termos de qualidade am-
biental”, levanta.

Nesse novo contexto, ele
pontua que o país ainda tem
aproximadamente 2.600 a
2.800 municípios que ainda
encaminham resíduos e rejei-
tos para lixões e ressalta como
o novo texto em vigor traz
possibilidades de investimen-
tos mais adequados.

“Sem dúvida alguma, a par-
ceria com o setor privado
empresarial, por intermédio de
concessões e parceria públi-
co-privadas, é o caminho que
a gente tem notado como de
sucesso para fins de univer-
salização do serviço de sane-
amento”, comenta.

Fabrício Soler lembra ainda

que o novo marco de sanea-
mento prevê que a universali-
zação do serviço deve ocorrer
até 2033 e se diz “muito oti-
mista com o salto de qualidade
que o setor de saneamento
pode alcançar a partir desse
novo marco”. Outro ponto des-
tacado por ele é a fiscalização
e penalidades em casos de falta
de cumprimento da lei.

“Uma disposição atual que
o novo marco traz: os municí-
pios têm acesso limitado a re-
cursos da União caso não
cumpram com a legislação de
saneamento. Significa que se
não cumprir o marco de sa-
neamento terá dificuldade ou
não terá acesso a recursos da
União ou por ele controlados.
O que particularmente enten-
do ser uma mola propulsora
para a conformidade dos mu-
nicípios brasileiros”, finaliza. 
(Alan Rios - Brasil 61)

Divulgação

Clayton Noleto lançará sua pré-candidatura à
deputado federal em cidades da região tocantina

COMUNICADO
A Viena Siderúrgica S/A, CNPJ nº 07.609.993/0001-42, torna público que

recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais –
SEMA, em 29 de abril de 2022, a Outorga de Direito de Uso n° 0700609/2021
dos poços da usina de coordenadas geográficas: latitude 4°53’23,5”S e longi-
tude 47°23’51,8”W, situado na Fazenda Medalha, zona rural do município de
Açailândia/MA, bacia hidrográfica do rio Mearim, com finalidade de uso para
indústria, conforme dados constantes no e-processo nº 221801/2021.

COMUNICADO
Extrativa Sumauma-materiais De Construções Ltda., CNPJ 03.822.832/

0001-81 torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais, em 10/05/2022 Autorização para Uso de
Água Superficial, nas coordenadas Lat.: 5° 49' 25.02'’e Long.: 47° 23'
30.67'’, com vazão autorizada de 55.6 m³/h, período de bombeio de 9.0 h/
dia, válida até 10/05/2027 situado na Fazenda Santa Joana, Zona Rural,
Ribamar Fiquene – CEP - 65938000 no Estado do Maranhão, para fins de
mineração, conforme dados constantes no processo n° 16978/2022.

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

Ex-secretário de Infraestrutura do Maranhão estará
em Porto Franco, Estreito e São João do Paraíso

Seguindo em consonância
com o movimento “O Mara-
nhão não pode parar”, o ex-
Secretário de Infraestrutura
do Maranhão, Clayton No-
leto, fará o lançamento da sua

pré-candidatura a deputado
federal nas cidades da Re-
gião Tocantina esta semana.

Clayton Noleto segue an-
dando pelo estado, a fim de
ouvir o povo e pautar novos

projetos para transformar ain-
da mais a realidade da popu-
lação. Em virtude disso, no dia
30 deste mês, em Porto Fran-
co, às 19h, acontece o lança-
mento oficial da sua pré-can-
didatura a deputado federal.

Com agenda a todo vapor,
no dia seguinte, 01 de julho,
em Estreito, realiza visitas aos
povoados e às 19h, promo-
ve o lançamento da sua pré-
candidatura na cidade. Se-
gundo Clayton, sua energia
da pré-campanha vem da
gratidão do povo, que ele
encontra por onde passa.

Seguindo pelo estado,
Clayton Noleto estará em
São João do Paraíso no dia
02 de julho, onde, às 18h,
acontece oficialmente o lan-
çamento da sua pré-candida-
tura para companheiros e
apoiadores da região.

O pré-candidato Clayton
Noleto, com slogan “Aqui é
trabalho”, dá continuidade aos
planos de fazer ainda mais
pelo Maranhão.  “Sigo fazen-
do mais e mais pelo meu povo
e para o meu estado”, disse
Clayton, em discurso durante
a sua jornada pelo interior do
estado. (Assessoria)

Divulgação
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MURTA

MONITORAMENTO,
ALARME,

CFTV
E CERCA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE:

MPERATRIZI

CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

Rua Paraíba, 762 � Imperatriz - MA
Fone: 3524-1487

Residência Médica no Hospital dos
Servidores do Estado Rio de Janeiro

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona - Espanha

Cardiologia • Clínica Médica

CRM -MANº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

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.

VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

By Isabel Mueller

Dia em que você
pode sentir mui-
ta insatisfação
em relação a al-
gum projeto seu.

É preciso manter a calma e trazer
para a sua vida a gratidão e a aceita-
ção. Você fez o que podia até então,
agora busque refletir com mais cal-
ma e com um olhar mais ampliado a
respeito de onde é possível melho-
rar. Não é umbomdia para sair fazen-
do as coisas sem pensar, muito me-
nos para tomar decisões a longo pra-
zo. Analise as coisas e leve o seu dia
com leveza.

Você precisa mu-
dar de hábito, de
postura, de pensa-
mento e fazer uma
abertura gradual

e consistente da sua visão de mun-
do. Este dia trará algum aprendizado
novo. Pode ser que você tenha que
fazer algo de maneira diferente, al-
guma coisa que você insiste em fa-
zer do mesmo jeito, porque está no
piloto automático. O dia é mais caó-
tico e de reorganização. Pode ser que
você não tenha controle sobre nada
� e vai ser ruim se você insistir em
controlar o que está fora do seu al-
cance e não olhar para dentro.

Tome cuidado
para não abando-
nar alguma situa-
ção, projeto, ami-
zade ou relação

amorosa por medo ou dificuldade de
ver futuro nisso. Você precisa parar
e analisar relacionamentos, parceri-
as, sociedades e amizades. Pode ser
que as coisas estejammudando mui-
to rapidamente e as pessoas com
quem você está convivendo não
acompanhem isso, então você pode
sentir essa diferença. Não é um bom
dia de tomar atitudes, mas sim de
refletir, para não abandonar coisas
por ímpeto.

Tome cuidado
com os excessos.
É preciso abando-
nar hábitos. Você
precisa pensar

mais na sua saúde e na sua rotina de
trabalho e de vida. É importante que
você priorize seu bem-estar e sua
qualidade de vida, não só trabalho,
dinheiro e produtividade. Se você
avaliar apenas isso, com certeza dei-
xará a sua saúde e a sua qualidade de
vida de lado, então é preciso ponde-
rar os dois lados e fazer mudanças
conscientes.

Dia em que é ne-
cessário ter mais
coragem para
progredir. Pode
ser que você já es-

teja fazendo mudanças, mas a vida
está exigindo mais de você. Você
avança conscientemente para colo-
car a mão na massa, tomar decisões
e tentar manter o seu julgamento
amplo e claro para abandonar limita-
ções emocionais. Você pode se sen-
tir sem inspiração, mas isso pode vir
do seu lado emocional amedrontado,
então quanto mais autoconfiança
você tiver, mais saberá o que fazer.

Você vai ser o
mensageiro do
dia, porque vai
conseguir ter uma
fala mais profun-

da, falando as coisas difíceis de uma
forma fácil. Ainda que exista algum
obstáculo para atravessar hoje, fa-
zendo você se sentir até um pouco
injustiçado, você precisa manter o
otimismo, a calma e a paciência, pois
as coisas tendem a melhorar. Algum
projeto que você queira realizar pode
precisar de uma pausa para uma re-
avaliação. Respire, ariano!

Quanto mais ge-
nerosidade e ca-
pacidade de aco-
lhimento você ti-

ver com o outro, melhor será o seu
dia. Você está com uma energia de
mãe e pai hoje, então você precisa
fazer uso dela para não ficar na ca-
rência e se tornar uma pessoa tóxi-
ca, exigindo mais do que outro pode
dar. Pode ser um dia de boas trocas
para alguns librianos e um dia mais
pesado para outros, que enfrentarão
maior necessidade de ajuda do próxi-
mo, fazendo-se mais de vítima do que
de fato é.

Hoje você tem a
capacidade de
ser conselheiro,
observador e le-
var a verdade

para as pessoas. Nem tudo que você
falar vai ser agradável de ouvir, mas
se você souber como falar com amo-
rosidade, ficará mais fácil. Você vai
conseguir a proeza de dizer a verda-
de sem deixar as pessoas com rai-
va. Você precisa de tempo e espaço
para organizar a sua própria vida e
as suas finanças, então você pode
precisar de privacidade, colocando
limites nas pessoas.

Quantomais você
tiver o ímpeto de
ação para resol-
ver os seus pro-
blemas e as suas

necessidades, mais você avançará.
Você está até com uma certa popula-
ridade, mas as pessoas não terão
muito lugar no seu dia. Você precisa
olhar mais para si mesmo. De qual-
quer forma, muitas das coisas que
você vai resolver para você vão atin-
gir positivamente os outros. Você
está resolvendo tudo pra todo mun-
do, sem esperar o consenso das pes-
soas, pois estará muito proativo.

Hoje você está
com uma preguiça
enorme. É um dia
muito caótico,
mas você pode se

deixar levar pelas suas vontades e
desejos e acabar renunciando às
suas responsabilidades. Você está
procrastinando um pouco, pensan-
do mais no seu bem-estar e nas coi-
sas que te dão prazer, mas é impor-
tante tentar aproveitar o dia da
melhor forma possível, não abando-
nando coisas importantes. Tome cui-
dado com depressão, mágoas e situ-
ações do passado.

Você está bem
tranquilo hoje, pois
está planejando o
seu feriado. Ainda

que você consiga avançar muito até
a hora do almoço, por estar muito
produtivo e resolvendo as coisas,
depois disso você só vai conseguir
avançar nas coisas que te interes-
sam. Você pode aproveitar este dia
para colher frutos, porque você já se
adiantou, por isso você pode curtir
algumas horas do seu dia para fazer
algumas coisas das quais gosta.

Dia de muita afe-
tividade, em que
as conversas
fluem e acontece

uma troca muito positiva entre
você e as pessoas com quem você
convive, principalmente no lado
amoroso. Quem é casado ou está
em uma relação pode ter uma tro-
ca comunicativa fantástica, na
qual haverá muito entendimento.
Dia de reconexão afetiva e de pen-
samento justo e equilibrado, no
qual você tem harmonia com as
pessoas à sua volta. Apenas tome
cuidado com o excesso de só falar
ou só ouvir. Equilibre isso.
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