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ALARME,
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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 -MA Nº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Marwelblog
Por Moreira Silva

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

Quem está Aniversariando amanhã 03 é  jovem Vic
toria Elisia Braga Gonçalves, seus pais Deurimar
Herenio e Amparo Braga e sua irmã Anne Gabri-

elle, desejam um feliz aniversário.

Parabén
s

Victoria
Parabén

s

Victoria

O microempresário Raimundo
Alexandre Costa Neto aniversariou
nesta sexta-feira, 1º de julho. Na data,
ele completou 77 anos.  �Muitas fe-
licidades, pai! Espero continuarmos
� por muito tempo � juntos, como
sempre estivemos. Sempre estarei
ao seu lado, em todos os momentos,
sejam eles bons ou ruins. Jamais o
abandonarei, assim como o senhor
jamais me abandonou�, declara um
dos filhos, Valterlins Alexandre, mais
conhecido por Vavá. O aniversarian-
te nasceu em 1945. Parabéns, por-
tanto, �seu� Raimundo! Felicidades!

PRIMEIRO CAMPEÃO JEIS 2022
Destaque para a Escola Caminho do Futu-

ro, campeã juvenil nos JEIS 2022, para isso
contamos com os seguintes atletas e direto-
res: Gustavo Moreira, Pedro Holanda, Juan
Pablo, João Emanuel, Gutemberg Silva, Fran-
cisco Henrique, Bernardo, Ruan, Murilo,
Ryan, Emerson, Josivan, Pedro Henrique,
Kaio Guilherme, kekel, André e Cristiano.
Treinador José Moreira da Silva, CREF
005770-P/MA.

OS BONS DEUS AJUDA
Destaque para o Tenente-Coronel MENDES

MELO, Comandante do 50° BIS, que além de
garantir a lei e a ordem, com seu bom coração
de pai do ano, apoia os projetos sociais. Obri-
gado, Oficial Superior.

XXXIX JEIS 2022
Saíram os primeiros campeões no fut 7 ju-

venil, Caminho do Futuro, no futebol de cam-
po infanto, Delahê. Vale lembrar que Moreira
do Marwel estreando o seu CREF foi pé quen-
te. Treinador titular campeão juvenil pela Es-
cola Caminho do Futuro e campeão infanto
no campo como treinador substituto pela eEs-
cola Delahê, ou seja, bicampeão no mesmo
dia, em 30 de junho de 2022. Na foto, vemos
o prefeito Assis Ramos e os demais pelo bom
andamento dos jogos, Pedro Antônio, Luiz
Gonzaga, José Antônio e Sandro Medeiros.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns para o estudante Mateus Ferraz

Barros Alves, pelo seu aniversário na próxima
quarta-feira, 6 de julho. Na foto, vemos nos-
so aniversariante com seu irmão Miguel, seu
avô Dr. Daladier, e sua mãe Doutora Juliana,
Delegada Chefe da Polícia Federal.
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Geral

- 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.

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.

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

COMUNICADO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, CNPJ:

06.484.026/0001-39, localizada em Imperatriz-MA, torna público que
REQUEREU à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos Semmarh, a Renovação da Licença Ambiental de Opera-
ção. Processo 175/2015, em 03/03/2021.

CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO
A empresa EDECONSIL Construções e Locações Ltda,

07.073.042/0001-00 localizada à Av. José Sarney, 500 � Bairro Jardim
São Cristóvão � São Luís (MA) CONVOCA o funcionário Givaldo
Leite Barrozo, CTPS 4526474 Série 0372 (MA) a retornar ao trabalho
no prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido conforme o Artigo
482, letra I, do Decreto Lei nº 5.482 da CLT.

Imperatriz (MA), 02 de julho de 2022.

COMUNICADO
ÁGUA AÇAÍ LTDA, CNPJ 20.532.825/0001-64 torna público, que

RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais - SEMA, Autorização para Perfuração de Poço � PP (água
subterrânea de poços tubulares profundos) para fins de consumo
humano e comercial, e-processo nº 93281/2022, o poço será locali-
zado na Rodovia BR 010, Avenida Bernardo Sayão, N° 743, Trecho
Seco, Cidelândia � MA, sob as coordenadas 5°6�5,98�S /
47°33�14,03� O.

O índice de feridos também apresentou queda, na ordem de 9%, bem como o total de acidentes: foram 7% a menos
Balanço do primeiro semestre da PRF aponta redução de 22% de mortes nas rodovias

Graças à atividade intensa
de realização de ações edu-
cativas e reforço da presença
policial em trechos de aciden-
talidade no intuito de prevenir
acidentes e infrações de trân-
sito, o balanço do primeiro se-
mestre de 2022 da PRF no
Maranhão revelou uma dimi-
nuição de 22% no número de
óbitos em acidentes, em com-
paração com o mesmo perío-
do de 2021. 

O índice de feridos também
apresentou queda, na ordem
de 9%, bem como o total de
acidentes: foram 7% a menos.

Foram cerca de 73 mil
pessoas alcançadas em
ações de educação para o
trânsito no Maranhão, com
destaque para o início da
parceria com o Instituto Fe-
deral do Maranhão (IFMA),
no projeto de capacitação de
professores da educação
básica em educação para o
trânsito, com os professores
de Buriticupu sendo os pri-
meiros a participarem do pro-
jeto, no mês de junho. 

Com 71.945 pessoas fo-
ram fiscalizadas com abor-
dagem nas rodovias federais
no Maranhão e 57.600 veí-

culos, a PRF superou em
aproximadamente 180% o
número de abordagens em
comparação ao primeiro se-
mestre de 2021. 

Na fiscalização de trânsi-
to, foram detidas 99 pessoas
por embriaguez ao volante e
804 pessoas autuadas por al-
coolemia. Entre as motocicle-

tas, foram 3.465 casos em
que condutores ou passagei-
ros não utilizavam capacete,
equipamento de uso obriga-
tório para a segurança dos
ocupantes. 

Também foram flagrados
1.701 casos de condutores ou
passageiros sem cinto de se-
gurança. Além de um número

de 546 casos de crianças sem
dispositivo de retenção (DRC),
2.081 ultrapassagens proibidas,
cerca de 3.200 condutores fo-
ram flagrados com excesso de
velocidade e 346 motoristas
profissionais foram notificados
a cumprir o descanso obriga-
tório previsto em lei.

Com forte atuação tam-
bém em ações de combate ao
contrabando e a crimes am-
bientais, a PRF apreendeu no
primeiro semestre cerca de
3.928 eletrônicos e 808 equi-
pamentos de informática por
contrabando ou descaminho,
303kg de maconha, e
2.467m³ de madeira ilegal,
219 veículos recuperados,
além de 1,1 tonelada de co-
caína tirada de circulação.
Um prejuízo estimado em R$
190 milhões ao tráfico de dro-
gas. (Fonte: PRF)

Primeiro semestre
2021 x 2022
475 acidentes (-7%)
499 feridos (-9%)
81 mortes (-22%)
36 armas ilegais (+89%)
219 veículos recuperados

(+48%)
1.105kg de cocaína (+5.162%)
303kg de maconha (+140%)
2.467m³ de madeira (-11%)
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