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Marwelblog
Por Moreira Silva

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

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns para o secretário da SEDEL, LUIZ

GONZAGA PEREIRA SOUSA, pelo seu aniver-
sário na próxima sexta-feira, 22 de julho. Verda-
deiro gol de placa do prefeito ASSIS RAMOS,
LUIZINHO é querido por todos os desportistas.

SEGURANÇA TOTAL
Destaque para o Tenente-Coronel MENDES

MELO, Comandante do 50° BIS, e para a De-
legada Chefe da Polícia Federal, Doutora JU-
LIANA FERRAZ BARROS ALVES, que ga-
rantiram segurança total para que o nosso Pre-
sidente JAIR BOLSONARO visitasse Impe-
ratriz com toda tranquilidade.

QUERIDO EM IMPERATRIZ
Destaque para o excelentíssimo Sr. Presi-

dente do Brasil, JAIR MESSIAS BOLSONA-
RO, que mais uma vez visita Imperatriz, cida-
de que ele foi campeão de votos para presi-
dente. Na foto, ele está com o seu compa-
nheiro de Academia Militar das Agulhas Ne-
gras, Coronel R1 MIGUEL DALADIER BAR-
ROS. Vale o registro.

AMIGOS DA SOCIEDADE
O dia do amigo é 20 de julho e o da amizade

é dia 30 de julho. Os diretores do Marwel sem-
pre agradecem aos dois amigos que sempre
apoiam as crianças carentes da escolinha pio-
neira Marwel, o Coronel ROBERTO FURTA-
DO BATISTA, que comandou o 50° BIS em
2016/ 17, e o juiz de direito ADOLFO PIRES
DA FONSECA NETO. Vale que quando o nome
do Coronel FURTADO é falado, ainda tem cri-
anças que ficam com lágrimas nos olhos. O
Coronel ROBERTO FURTADO BATISTA, hoje
está no Comando Militar do Oeste.
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Geral

- Auxiliar de Depósito
- ensino médio + CNH B
- Tapeceiro
- Churrasqueiro
- Costureira
- Babá
- Vendedor Externo
- Supervisor de Vendas Externas
- Copeiro
- Operador de Empilhadeiras
- Técnico em Edificações
- Vendedor Interno
- Cozinheiro
- Estoquista
- Vaqueiro - que saiba tirar leite
- Consultor de Vendas
- Auxiliar de Mecânico.

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.

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

(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

Imperatriz
Minha rainha Imperatriz, paixão de quem tu és mãe.

Teus filhos que te conhecem sem calçados e no escuro.
Parabéns e me orgulho por ter nascido nesse berço tão
rico e um nome digno de  tua beleza natural. Te acompa-
nhei em todos teus passos, minha bela e rainha Imperatriz.
Contribui por teu desenvolvimento. Meu pai Jonas Ribeiro
Soares foi o filho que não mediu sacrifício pra trazer o teu
primeiro ginásio Bernardo Sayão para o desenvolvimento
na educação para teus filhos, por mérito meu pai foi home-
nageado em receber o seu nome no teu primeiro colégio
de segundo grau mas no governo estadual Flávio Dino foi
substituído por Tancredo Neves e como filha desta linda
cidade fui diretora por 30 anos no teu primeiro grupo esco-
lar Governador  Archer. Minha amada mãe Imperatriz, te
agradeço por ser filha neta e bisneta dessa riqueza e hos-
pitaleira rainha Imperatriz. Em tua coroa, em cada ponta
brilha o nome dos filhos que te amam.

Paixão e amor de tua princesa filha Hildenê.

Reunião discuti iniciativas
para o desenvolvimento do

turismo em Imperatriz
Na pauta estão ações da Caravana Mais Turismo que leva capacitação ao setor

Um dos assuntos discutidos na sede da Sedec foi a possibilidade do
aumento da demanda de voos que ligam Imperatriz a outras cidades

Secretários de Estado do
Turismo (Setur), Paulo Matos
e da Extraordinária da Região
Tocantina (SEERT), Paulo
Sérgio Macedo, estiveram
reunidos nesta sexta-feira
(15), na sede Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(Sedec), junto com a equipe
da Defesa Civil, para trata-
rem sobre demandas para o
desenvolvimento do turismo
em Imperatriz.

Na pauta foram discutidos
projetos e atividades que se-
rão executados na cidade
nos próximos meses, entre
eles a Caravana Mais Turis-
mo, coordenada pela Sutur,
que tem como foco ofertas
de cursos de qualificação
profissional, oficinas para
prestadores de serviços tu-
rísticos e gestores públicos.

O secretário da Sedec, Wil-
son Filho, relata a satisfação
em receber os secretários que
visam contribuir com a eco-

Assessoria

nomia da cidade. �Com ale-
gria recebemos os secretári-
os de estado para tratarmos
sobre esse importante setor da

economia profundamente im-
pactado durante a pandemia
e que necessita de muito apoio
e incentivo, que é o turismo�.

Novos voos

Sobre a possibilidade do au-
mento da demanda do número
de voos que ligam Imperatriz a
outras regiões, Wilson explica
que os resultados seriam com-
pletamente positivos. �Saber
das tratativas para melhorias,
no que se refere aos voos para
a cidade, é uma probabilidade
de recebermos um número
maior de visitantes, que irá ala-
vancar o turismo local geran-
do mais renda para o setor e
consequentemente mais de-
senvolvimento econômico�.

A turismóloga da Superin-
tendência de Turismo, Lizan-
dra Carvalho, discorre sobre
os incentivos que a Carava-
na Mais Turismo trará para o
setor. �A Caravana Mais Tu-
rismo será de grande impor-
tância para a qualificação e
aperfeiçoamento do trade tu-
rístico, pois somada às ações
da Superintendência de Tu-
rismo de Imperatriz, irão con-
tribuir para mais qualidade e
desenvolvimento do turismo
em nossa cidade�. (Kalyne
Cunha-Ascom)
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