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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTEL REDENÇÃO, COM 960 m2  QUADRA-
DOS, LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-
TELO COM ALAGOAS, SETOR RODOVIÁRIO.

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

By Isabel Mueller

o progresso
EXPRESSÃO REGIONAL

Fone: 3525-2278
ASSINE E LEIA

A Lua, minguan-
do no seu signo
hoje, pode trazer
algumas indeci-

sões, mas tomando ou não as deci-
sões, a vida vai seguir um rumo, então
é importante aproveitar a chance de
perceber quais rumos são esses. Se
algo não for agradável, tome as ré-
deas e realize uma mudança de for-
ma mais consciente.

O dia traz facili-
dade para enca-
rar mudanças de
peito aberto, por

isso você consegue agir mais e ter
muita desenvoltura para lidar com
problemas, desafios ou com algum
trabalho que esteja em andamento.
O dia é produtivo e traz agito, foco e
coragem. Aproveite!

O dia traz autoes-
tima e acaba te
elevando e tra-
zendo certo mag-

netismo e popularidade. É importan-
te aproveitar e agir com coragem
para realizar ou vivenciar seus dese-
jos. A sua espontaneidade e a sua
liberdade estão em alta, mas saiba
se organizar. O dia traz surpresas e
novidades. Você pode viver algo novo,
como um curso ou outra atividade.

O dia traz muita
criatividade e li-
derança, mas
tome cuidado

com os excessos. O dia promove a
abundância. Acredite no seu poten-
cial único para conseguir crescer.
Conserve as boas amizades e par-
cerias, pois elas são essenciais para
o seu sucesso.

O dia te desafia a
confiar mais nas
suas ideias, na
sua intuição e na

sua visão superior. Acredite em si,
pois seu feeling está te indicando a
direção certa. O dia trará avanços e
progressos se você não titubear e
aproveitar as oportunidades e desa-
fios que chegam.

O dia te desafia a
deixar o passado
para trás, bem
como o excesso

de criticismo. No geral, o dia é har-
mônico e positivo ao lado das pesso-
as; quanto mais você ouvir e ceder,
mais ganhará. Outra coisa: tome
cuidado com o excesso de imagina-
ção, pois ilusões também podem te
rondar, então seja mais objetivo.

O dia traz a neces-
sidade de desape-
go e livramento.
Algo pode ser

rompido ou finalizado hoje. Portanto
pode haver instabilidades e emoções
confusas. Tenha paciência com os
desafios deste dia e saiba abrir espa-
ço para coisas novas.

O dia traz o de-
safio da constân-
cia, portanto é
dia de manter o

ritmo, de se dedicar e continuar as
tarefas que estejam pendentes. O
dia será produtivo se você manti-
ver o foco e tirar da frente proble-
mas antigos. Resolva e decida.
Além disso, permita que as pesso-
as te auxiliem.

O dia traz reco-
nhecimento e po-
pularidade, então
saiba receber.

Você está com mais magnetismo,
por isso aproveite a energia de bem-
estar e leveza deste dia e faça coi-
sas mais amenas. Seus relaciona-
mentos podem trazer novidades e
boas trocas.

O dia te desafia
a  l i dar  com
questões emoci-
onais mais de-

safiadoras, portanto é preciso
abrir mão de teimosias e atitu-
des condicionadas. Reinvente-se
e abandone padrões obsessivos,
pois o passado precisa ser cura-
do para que um novo futuro des-
ponte. Não fique focado apenas
nas questões difíceis da vida.
Tenha mais otimismo.

O dia pede que
você foque mais
na leveza e na be-
leza. É importan-

te sair da rotina e pegar mais leve
consigo mesmo. São indicados pas-
seios e viagens. Mantenha seu es-
tado de harmonia e não perca sua
fé. Existem mensagens e notícias
chegando, mas é preciso tomar de-
cisões e não ficar passivo ou indeci-
so demais.

O dia traz muito
agito e energia,
mas é preciso di-
recionar essa

energia para que você consiga avan-
çar, então mantenha sua disciplina e
seu foco, até para não se irritar com
tudo e com todos. Existe produtivi-
dade e criatividade. Aproveite!

(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 PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam de
Pronta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia.

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 ao meu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Pro-
tegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
da minha 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.

Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamen-
te após o pedido.
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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2022 � CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2022-SMS

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços médicos de oftalmolo-
gia para realização de cirurgia de catarata e pterígio, para aten-
der as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município do município de Porto Franco/MA. DATA DE ABERTU-
RA: 02 de agosto de 2022, às 09:00 (nove horas). TIPO DE LICI-
TAÇÃO: Menor Preço Global. ENDEREÇO: Praça Demétrio Milho-
mem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2ª
a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às
12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de Licitação -
CPL, localizada na Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro,
Porto Franco/MA, disponibilizados no sítio: http://
www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicio-
nais no endereço supra ou pelo e-mail
cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 14 de julho de 2022.

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA
Pregoeira

COMUNICADO
A empresa AUTO POSTO GUIMARÃES LTDA com CNPJ de n°

02855790/0001-12 torna pública que requereu junto a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SEMMARH a licença ambiental de
regularização para atividade de comércio de combustíveis e derivados de pe-
tróleo conforme processo nº 4521/2022, localizado na BR 010 KM 1350
Bairro Maranhão Novo - Imperatriz/MA. O cumprimento se enquadra na
resolução CONAMA 237/97 que dispõe sobre o licenciamento ambiental.

limarodrigues.lima@gmail.com

Agronegócio

Vem aí a 55ª Agropec de 13 a 21
de agosto em Paragominas

As feiras agropecuárias no estado do Pará se fortalecem a
cada ano.  E em Paragominas, um dos maiores polos do agrone-
gócio no estado não poderia ser diferente. Está quase tudo pronto
para a realização da 55ª Feira Agropecuária da cidade, a Agropec
2022, que este ano traz como lema �O Agro é o nosso chão�. A
feira ocorre no Parque de Exposições Amílcar Tocantins.

A promoção é do Sindicato dos Produtores Rurais de Para-
gominas, com o apoio da prefeitura municipal, da iniciativa pri-
vada e de instituições bancárias.

Transmissão Canal do Boi
500 Touros Nelore CFM - os melhores da safra 2020. Pron-

tos para servir. Todos com CEIP, DEPs assistidas por genômi-
ca e exame andrológico.

Frete facilitado
Descontos progressivos e comissões reduzidas
Leiloeira: Central Leilões
Chame a CFM no Whatsapp: (17) 99775-3618
Saiba mais: agrocfm.com.br/megaleilao2022/

Pesquisa comprova que 7 entre 10
consumidores de peixes preferem a tilápia

O peixe é a proteína animal mais saudável do mercado. Esta
é a opinião de 83% das 4.200 pessoas que compram alimentos
entrevistadas na pesquisa realizada pelo Instituto Axxus com
apoio da Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR). O le-
vantamento inédito � realizado entre abril e maio de 2022 com
pessoas das classes A, B e C, sendo 64% mulheres e 36% ho-
mens, e 93% com mais de 26 anos de idade � também mostrou
que 93,21% da amostra consome peixe regularmente, sendo a
tilápia a espécie preferida por 76,93% desse universo.

As qualidades mais destacadas da tilápia pelos entrevistados
são:Saborosa e saudável, Muitas proteínas, Fácil digestão, Aju-
da a manter o peso, Não tem gordura,Tem ômega 3, Possui
muitas vitaminas, e Tem poucas espinhas

 �A pesquisa objetiva identificar, pela primeira vez, o per-
fil do consumidor de tilápia, espécie de peixe de cultivo líder
no país. Em 2021, o Brasil produziu 534 mil toneladas de
tilápia, posicionando-se como o quarto maior produtor no
mundo�, explica o prof. Rodnei Domingues, do Instituto
Axxus, responsável técnico pela pesquisa �O Consumidor
de Tilápia no Brasil�.

O levantamento mostrou que 28% das pessoas saem de
casa determinadas a comprar tilápia nos supermercados, mer-
cados menores, feiras livres e peixarias. �Há um universo de
72% de consumidores a ser conquistados nos pontos de ven-
da�, destaca o prof. Rodnei Domingues. �Destes, 76% com-
pram se o preço for adequado e 85% são atraídos por fatores
como aparência da tilápia, qualidade dos filés e embalagem�,
complementa.

Os apaixonados por tilápia não fazem muita distinção entre
peixe fresco ou congelado: 32% preferem o alimento congelado
e 44% o produto fresco. �Um indicador importante é que 87%
dos entrevistados preferem comprar tilápia quando a embala-
gem permite ver o produto�, informa o prof. Domingues.

A pesquisa apresentou desafios para a tilápia. Um deles é
fazer com que os consumidores que apreciam esse peixe com-
prem com mais frequência, uma vez que 62% dos entrevista-
dos informaram que adquirem tilápia a cada dois meses ou
mais. Apenas 7% compram tilápia todas as semanas.Os con-
sumidores de tilápia (77% do universo pesquisado) também
disseram que comprariam mais o peixe se o encontrassem
com mais facilidade. �Essa informação é extremamente rele-
vante para a indústria da tilápia, pois mostra que há demanda e
é preciso manter o ritmo de crescimento da produção � em
2021, o país produziu 9,8% a mais do que no ano anterior�,
destaca Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe-
BR. (Texto Comunicação � SP).

Porto do Itaqui, em São Luís, recebe
pesquisador internacional

A presidente do SPRP, Maxiely Scaramussa Bergamin, disse
que �a programação oficial está sendo finalizada com muito
carinho pela diretoria do sindicato, mas é certo que ocorrerão
palestras sobre os mais diversos temas do agronegócio, impor-
tantes leilões de raças bovinas e de equinos, feira de negócios,
tecnologias e mais de 200 expositores das mais importantes
empresas que atuam área do agro no Pará e no Brasil�. Ainda
segundo a presidente Maxyele, que é advogada e produtora ru-
ral, serão realizadas outras atividades que já fazem parte da tra-
dição da Agropec: �Entre estas atividades, estão a Feira da Agri-
cultura Familiar Cooperuraim, o Congresso das Mulheres do
Agronegócio e encontros de lideranças ruralistas jovens e adul-
tas�, afirmou.

A programação musical é um show à parte, para agradar ao
público em geral todas as noites da Agropec, que sempre movi-
menta a economia do município, aumentando o faturamento de
hotéis, restaurantes, bares, o comércio de um modo geral, ta-
xistas e mototaxistas, entre outros segmentos econômicos.

Confira a programação de shows:
13 de agosto �  sábado - abertura da Agropec  com John

Amplificado e com a dupla Vitor e Luan. Entrada gratuita, mas
é preciso ser entregue um 1kg de alimento não perecível na
portaria.

14 de agosto (domingo) Murilo Huff (ex-esposo de Marília
Mendonça).

18 de agosto (quinta-feira) � Zé Felipe
20 de agosto (sábado) � Zé Vaqueiro
21 de agosto (domingo), última noite, Festival Kids (show

infantil) Manu Bahtidão    (Portaria liberada).
#agropec2022
#feiraagropecuária
#amaiorvitrinedoagronegócio
#agroénossochão
#omaioreventodoagroparaense

Megaleilão de Touros Nelore CFM -
pela primeira vez, em Campo Grande-MS!

Ana Cláudia Aragão

Lima Rodrigues e a presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Paragominas, Maxiely

Scaramussa Berganin, em recente evento do agro

Amigo produtor do Maranhão e do Brasil, se você quer ad-
quirir touros de alta qualidade genética, você não pode perder o
Mega Leilão CFM que será realizado dia 18 de agosto, em Cam-
po Grande (MS).

O Megaleilão da CFM AgroPecuária será realizado
dia 18 de agosto em Campo Grande (MS)

Com foco nos principais projetos de infraestrutura para a
construção de portos, ferrovias, rodovias e aeroportos dos pa-
íses que hoje fazem parte do projeto Belt & Road Initiative (BRI),
o governo do Maranhão abriu dia 12 de julho o segundo dia do
simpósio �As Potencialidades do Maranhão na Nova Rota da
Seda da China: oportunidades de negócio e de desenvolvimento
para o Brasil�, com mais uma palestra do professor Paul Lee,
da Universidade Zhejiang, na China, e um dos idealizadores do
estudo Strategic locations for logistics distributions centers along
the Belt & Road, estudo que aponta a capital maranhense como
um dos pontos estratégicos para a expansão da Nova Rota da
Seda da China.

 O evento é promovido pela Fundação Sousândrade em par-
ceria com a SEDEPE/Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico e Programas Estratégicos do Governo do Maranhão, com
patrocínio da FIEMA - Federação das Indústrias do Mara-
nhão, além de Suzano, Equatorial Energia e Universidade Ceu-
ma, com apoio da Gasmar - Companhia Maranhense de Gás e
do Porto do Itaqui.

Ampliação da conectividade marítima
 
Além de destacar a importância que o projeto pode oferecer

para a ampliação da conectividade marítima, diminuição de dis-
tâncias e maior retorno de investimentos para o Porto de Itaqui
e para São Luís, Lee apresentou dados relacionados aos proje-
tos de infraestrutura de alguns países do BRI, especialmente na
Ásia e na África. De modo geral, o pesquisador falou sobre a
revisão do planejamento de investimentos que vem sendo estu-
dado pelo governo da China, para aumentar a taxa de capital de
baixo risco e tornar o retorno de investimentos, que costuma
ser de longo prazo, mais rápido.

  (Assessoria de Imprensa do Porto do Itaqui).

CFM/Divulgação

O Porto do Itaqui, em São Luís, é um
dos mais importantes do Brasil

Porto do Itaqui/Divulgação
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