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Regional

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

EDITALDECOMUNICAÇÃO
AempresaAuto Posto Buriti V Ltda, CNPJ 40.537.639/0001-25 torna

público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMMARH, a Renovação da licença de Operação
para atividade de Comercio de Combustíveis e Derivados de Petróleo,
conforme Processo nº 4351/2021, localizado na Rua Santa Rita 490, bairro
Santa Rita, Imperatriz - MA.

ESTADODOMARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

ERRATADEAVISODELICITAÇÃOPREGÃOELETRÔNICONº011/2022.
A Câmara Municipal de Açailândia/MA avisa aos interessados que na
publicação doAviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, publicada no
Jornal O Progresso, no dia 19/08/2022, página 11.ONDE SE LÊ: realizará às
09:00hs (nove horas) do dia 31 de agosto de 2022. LEIA-SE: realizará às
09:00hs (nove horas) do dia 01 de Setembro de 2022.Açailândia � MA, 22 de
Agosto de 2022, Rayanne Silva Machado � Pregoeira.

ERRATADEAVISODELICITAÇÃOPREGÃOELETRÔNICONº012/2022.
A Câmara Municipal de Açailândia/MA avisa aos interessados que na
publicação doAviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 012/2022, publicada no
Jornal O Progresso, no dia 19/08/2022, página 11.ONDE SE LÊ: realizará às
14:00hs (catorze horas) do dia 31 de agosto de 2022. LEIA-SE: realizará às
14:00hs (catorze horas) do dia 01 de Setembro de 2022. Açailândia � MA, 22
de Agosto de 2022, Rayanne Silva Machado � Pregoeira.

Vendas no pós-pandemia foram
mais intensas na Região Norte

Valter Campanato/Agência Brasil
Os estados da Região Nor-

te estão entre as unidades da
federação que responderam
nos últimos meses, de forma
mais intensa, pela aceleração
do ritmo de recuperação do
volume de vendas no varejo
pós-pandemia. Foi o que apon-
tou um levantamento realiza-
do pela Confederação Nacio-
nal doComércio deBens, Ser-
viços e Turismo (CNC), com
base no cruzamento de dados
públicos de diversas fontes.
Conforme o estudo, cinco

das sete unidades da federa-
ção que compõem a região
avançaram acima da média

nacional, que ficou em 1,6%.
A pesquisa mostrou que os
primeiros no ranking de cres-
cimento nacional são Rorai-
ma, com 17,1%; Pará, com
15,7%; Amapá, com 14,6%;
Amazonas, com 6,2%, e Ron-
dônia, com 3,2%.
A CNC informou que os

estados da Região Norte se
destacaram na análise sob a
ótica da circulação de consu-
midores com relação à recu-
peração do nível de atividade
do comércio de rua. Dados do
GoogleMobility indicaramque
�o fluxo de pessoas em esta-
belecimentos voltados para a

venda de bens ou serviços pra-
ticamente se normalizou em
relação ao início de 2020�.
Segundo a entidade, no fim

de julho, a defasagem era de
1% na comparação com o
período entre 3 de janeiro e 6
de fevereiro de 2020, consi-
derado como base para a pes-
quisa.

E-commerce nacional

Também de acordo com o
levantamento, os estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro
foram os epicentros da crise
sanitária. �Esses estados reu-

niram 37% dos casos de co-
vid-19 desde março de 2020
e, por conta das medidas de
redução da mobilidade para
conter o vírus, foram as últi-
mas unidades da Federação
na lista da retomada da circu-
lação de consumidores�, dis-
se a CNC.
As informações da Neo-

trust, conhecida como a mai-
or fonte de dados e de inteli-
gência sobre o e-commerce
brasileiro, indicaram que a
Região Sudeste concentrou
65% desse tipo de comércio
em 2020. Bem diferente dos
2% registrados na Região
Norte naquele ano.
Para o presidente da CNC,

José Roberto Tadros, a estru-
tura logística mais desenvol-
vida de São Paulo e Rio de
Janeiro certamente contribuiu
para uma menor dependência
do comércio em relação ao
consumo presencial. �Isso fa-
voreceu o processo de digita-
lização do consumo e auxiliou
na retomada do nível de ativi-
dade do setor�, disse.

Vendas

O estudo mostrou ainda,
que, no contexto nacional, o
volume de vendas no varejo
brasileiro recuou 0,4% e 1,4%
emmaio e junho de 2022, res-
pectivamente, se comparado
aos meses de abril e maio.
Mesmo assim, segundo a
CNC, o nível de atividade se
manteve 1,6% acima do pa-
tamar observado em feverei-
ro de 2020, mês que antece-
deu o início da pandemia no
Brasil.
O varejo brasileiro acumu-

lou retração de 18,9%nos dois
primeirosmeses de pandemia,
que foram março e abril. O
economista da CNC, respon-
sável pela pesquisa, Fabio
Bentes, comentou que a re-
versão do patamar ocorreu
com a flexibilização das me-
didas de restrição e a libera-
ção dos auxílios emergenciais
à população mais pobre. �Es-
sas perdas foram atenuadas
emmaio e junho daquelemes-
mo ano, até que a disponibili-
zação de recursos emergen-
ciais à população e, principal-
mente, o início do processo de
flexibilização dasmedidas res-
tritivas no segundo semestre
de 2020, restabelecessem o
nível de atividade do setor�,
explicou.

Segundo Bentes, desde o
segundo semestre dos 2020, a
evolução das vendas tem os-
cilado conforme a variação das
condições de consumo e os ín-
dices de gravidade da crise
sanitária. �As perdas em rela-
ção a fevereiro de 2020, por

exemplo, coincidiram com as
fases de recrudescimento da
crise sanitária, comona segun-
da onda de casos, registrada no
primeiro trimestre de 2021, e a
chegada da variante Ômicron,
em dezembro passado�, disse.
(Agência Brasil)

Tecnologia que mudou a produção
de alho no Brasil completa 30 anos

Divulgação/Embrapa

2022 tem um sabor especial para o Progra-
ma de Melhoramento Genético de Alho da
Embrapa Hortaliças (DF) - neste ano, a tecno-
logia que vemmudando o panorama da produ-
ção de alho no Brasil comemora os 30 anos de
seu desenvolvimento. Os impactos positivos,
representados pelo aumento de produtividade
que pode chegar a mais de 50%, devem-se à
tecnologiadoalho-semente livredevírus (ALV),
baseada em um processo de limpeza para eli-
minação de vírus e outros patógenos do alho.
Para o pesquisador Francisco Vilela, que

coordena o programa na Embrapa Hortaliças,
o aumento verificado tem forte relação com a
expansão do uso da tecnologia, aliado aos avan-
ços nos sistemas de cultivo. �O aumento da
mecanização, modernização de sistemas de
irrigação, melhoria da nutrição emanejo fitos-
sanitário haviam trazido umamelhoria da pro-
dução, mas omaior impacto deriva da introdu-
ção do alho-semente livre de vírus nas lavou-
ras�, assinala o pesquisador.
Há 32 anos trabalhando com a cultura do

alho, Vilela explica que as viroses sempre fo-
ram as principais doenças da cultura, afetan-
do o vigor produtivo da planta. Segundo ele,
são patógenos de difícil controle, já que produ-
tos químicos como os utilizados para controle
de pragas e doenças do alho não têm efeito
sobre as viroses. Daí a importância da tecno-
logia de obtenção do alho-semente livre de ví-
rus para reforçar a cadeia produtiva em seu
papel de importante agente de geração de
emprego e renda no País.
Impactos
O produtor José Borges (mais conhecido

porValdez), domunicípio baiano de Cristópo-
lis, foi um dos primeiros a conhecer, nos idos
de 2002/2003, a nova tecnologia �que mudou
a sua vida�. Segundo ele, não é exagero afir-
mar que existem dois cenários: antes e depois
da introdução do alho livre de vírus em sua
propriedade:
�O impacto foi grande. A gente trabalhava

com alho infectado com vírus, e a produtivida-
de não alcançava mais do que 3,5 t/ha. Não
havia o conhecimento de que poderia ser dife-
rente�. Ele conta que no ano seguinte à ado-
ção da tecnologia doALV da Embrapa, a pro-
dução ficou entre 9 e 10 toneladas, e hoje al-
cança 15/16 toneladas por hectare.
O saldo desse aumento da produção, aliado

à qualidade do alho livre de vírus, refletiu-se

na melhoria das condições financeiras do pro-
dutor. �Graças à rentabilidade que foi além das
expectativas, posso afirmar que hoje propor-
ciono à minha família uma qualidade de vida
não sonhada tempos atrás�.
�Adotei a tecnologia que fez a diferença em

nossa região, onde impera a agricultura famili-
ar. Após a minha experiência exitosa, muitos
produtores também apostaram no alho-semen-
te livre de vírus e hoje multiplicam as semen-
tes�, explica Valdez, que se considera um pri-
vilegiado por ter acreditado na tecnologia da
Embrapa, apresentada pelo pesquisador Fran-
cisco Vilela, �a quem deve toda as conquistas
obtidas a partir de então�.
Anapa
De acordo com levantamento da Associa-

ção Nacional dos Produtores de Alho (Ana-
pa), cerca de 18mil hectares das lavouras bra-
sileiras são destinados ao cultivo do alho. A
entidade estima que a cultura gera cerca de
300 mil empregos no País, número que vem
crescendo 15% ao ano, graças às modernas
práticas de cultivo, notadamente o uso da tec-
nologia do alho-semente livre de vírus.
Para Rafael Corsino, presidente da Anapa,

o cultivo de alho-semente livre de vírus vem
influenciando diretamente o quesito da produ-
tividade: �Saímos de um patamar de 12 a 14
toneladas/hectare e chegamos a algo em tor-
no de 20 a 25 toneladas/hectare com o acesso
à tecnologia�.
Processo
A tecnologia do alho-semente livre de vírus

elimina os vírus nos bulbilhos do alho pormeio
de técnicas de micropropagação em laborató-
rio. Em seguida, as plantas são multiplicadas
in vitro e submetidas a testes para assegurar a
eliminar eliminação dos vírus.As plantas mul-
tiplicadas a partir desse processo são cultiva-
das em telados especiais à prova de insetos,
como ácaros e pulgões, que transmitem viro-
ses e outras doenças.
O procedimento assegura que as plantas do

alho estarão sadias, assim como os bulbilhos
utilizados como sementes.Além da produtivi-
dade, outro do impacto relacionado à adoção
do ALV diz respeito ao aumento do valor co-
mercial da hortaliça, em razão da qualidade e
do maior tamanho dos bulbos, o que resulta
numa maior aceitação e, consequentemente,
melhor remuneração.
(Anelise Macedo - Embrapa Hortaliças)
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By Isabel Mueller

Hoje, o dia
pede mais or-
ganização in-
terna, das

emoções e dos pensamentos.
Momento de avaliação de si
mesmo. Ótimo dia para tera-
pias, conversas e autocuida-
do. É importante ter mais
consciência das suas emoções
e de como elas estão mexen-
do com as suas escolhas. Você
pode se dedicar a fazer algo
novo, que traga bem-estar e
mais alegria.

O dia traz o
desafio de se
conectar com
as pessoas de

forma mais verdadeira, colo-
cando-se a serviço e ajudan-
do, principalmente familiares.
Notícias podem chegar, trazen-
do felicidade, portanto você
tem a chance de se alegrar
pelo conjunto. A tônica de hoje
é abnegação e renúncia.

O dia traz uma
potência para
a sua comuni-
cação. A sua

criatividade cresce e você
consegue dar um passo gran-
de em direção a um objetivo.
Reuniões podem acontecer,
então vale a pena se expor e
negociar. Saiba dizer para o
mundo o que precisa dizer.
Além disso, é um dia no qual
você pode vender e comprar.
Conversas também podem
trazer curas e resolução.

O dia traz o
desafio de
você ter que
se equilibrar

com as demandas externas.
Emocionalmente, você pode
estar mais isolado e mais in-
trospectivo, mas as respon-
sabilidades acabam te levan-
do a lidar com a realidade.
Tenha maturidade e jogo de
cintura, senão pode ficar
cheio de rigidez.Mantenha seu
autorrespeito, mas não se fe-
che para as situações.

O dia é bem
produtivo e
pede ação
prática para

realizar o que for preciso. Sua
popularidade e seu brilho pes-
soal também são grandes. Sua
capacidade de enxergar o mé-
todo de fazer as coisas é ex-
cepcional e você pode acon-
selhar muito as pessoas no
modo como elas deveriam agir
ou fazer algo.

Hoje o dia po-
tencializa suas
emoções, sua
sensibilidade e

seus talentos artísticos. Você
pode estar mais intuitivo ou
inspirado, por isso abrace suas
fragilidades. O dia é bom para
reflexões, atividades lúdicas e
que tragam bem-estar. O au-
toconhecimento também é um
caminho a ser percorrido hoje.

O dia potenci-
aliza seus ami-
gos e suas idei-
as. Você pode

participar de muitas conver-
sas e reuniões. A criatividade
está alta, bem como a capa-
cidade de liderar e motivar,
portanto o dia trará bons mo-
mentos pelos grupos nos quais
você passar, seja no trabalho,
na vizinhança ou entre ami-
gos . As pessoas tendem a te
ouvir e vitórias podem ser con-
quistadas.

O dia traz opor-
tunidades e
abertura de
c a m i n h o s ,

mas antes pode ser necessá-
rio fazer a resolução de pro-
blemas e pendências. Saiba
fechar ciclos antes de come-
çar novos, senão vai acabar
se enrolando e não dando con-
ta de tudo. Não dê passos mai-
ores do que consegue e man-
tenha os pés no chão.

O dia pode tra-
zer muitas no-
vidades, en-
contros, con-

versas e celebrações. Você
pode fazer apresentações ou
iniciar uma nova jornada com
sucesso. Existe progresso na
vida material e profissional. A
vida pessoal pede um pouco
de atenção, então saiba colo-
car mais foco nas relações de
amor. Além disso, passeios e
viagens podem ser planejados.

O dia pedemais
desapego e
mais matura-
ção, bem como

transformação interna e ex-
terna. Você pode não ter mui-
ta produtividade hoje, nem
muita conexão com o exter-
no, mas valerá a pena ouvir
esse chamado da Lua Min-
guante e se interiorizar um
pouco mais. Decisões impor-
tantes podem ser tomadas.

Existem mu-
danças que
precisam ser
feitas. O dia

pede menos dramas e emoções
exageradas, portanto o desa-
fio é conseguir ser um pouco
mais racional e manter os pés
no chão, controlando-se e não
se deixar dominar por exces-
sos. Tome cuidado com ca-
rências e medos que podem
estagnar suas ações e trazer
certo desânimo. O dia não fa-
vorece gastos.

O dia traz pro-
postas, mas é
i m p o r t a n t e
avaliar bem

para não cair em golpes e ilu-
sões. O dia também traz bas-
tante trabalho e capacidade
de organização. O momento
pede mais doação e necessi-
dade de ser útil, colocando-se
à disposição. Sua generosida-
de está ativada.

VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE
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