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Regional

SENAI-MA reforça portfólio com cursos inovadores
associados à matriz energética do Maranhão

Para setembro, o Instituto
EuvaldoLodi (IEL-MA),en-
tidade do Sistema FIEMA,
conta com programação de
cursosvoltadosparaTécnicas
dePersuasão eVendas (16h)
e Técnicas deExpressivida-
deGeral eOratória parauma
Comunicação Assertiva
(16h), emImperatriz.
As capacitações serão

Turma do Programa de Qualificação de
Novos Operadores, parceria do SENAI-MA e Eneva

O Programa de Qualificação de Novos
Operadores é uma parceria do Serviço Naci-
onal deAprendizagem Industrial (SENAI-MA)
com a Eneva. A empresa - que atua desde a
exploração e produção de gás natural até o
fornecimento de soluções customizadas na
área de energia - se aliou ao SENAI-MA vi-
sando qualificar profissionais com formação
técnica. Dos 20 alunos selecionados para o cur-
so, os cinco melhores serão incorporados por
um ano como operadores na usina térmica de
Itaqui, na capital maranhense.
O curso, iniciado em agosto, têm duração

de cinco meses. As aulas teóricas e práticas
ocorrem na unidade do SENAI noMonte Cas-
telo. O curso prevê ainda visitas técnicas à
UTE Itaqui, palestras com especialistas e uma
etapa final de qualificação.Ao término do trei-
namento serão selecionados cinco estudantes.
Eles serão contratados como trainees pela
Eneva, com recebimento de salários e benefí-
cios trabalhistas.
Os alunos que participam do curso têm

formação técnica concluída nas áreas de me-
cânica, elétrica, eletromecânica, automação,
instrumentação, petróleo e gás ou afins. Atu-
almente, o SENAI-MA oferece todos esses
cursos e está em processo de criação de um
curso-piloto na área de petróleo e gás.
O diretor regional do SENAI-MA, Raimun-

do Arruda, disse que o Programa de Qualifi-
cação de Novos Operadores amplia a capaci-
tação profissional do SENAI e demonstra que
a instituição tem capilaridade para realizar esse
tipo de treinamento em todo o estado, como já
está programado para o curso de petróleo e

gás. �Com essa parceria, o SENAI-MA deu
um passo muito importante ao integrar ao seu
portfólio cursos inovadores no contexto da
matriz energética presente noMaranhão�, des-
tacou Arruda.
O Programa de Qualificação de Novos

Operadores é único no país. �Queremos ex-
pandir esse curso realizado noMaranhão para
os demais estados nos quais a Eneva atua com
geração termoelétrica e exploração de gás
natural�, adiantou o gerente de operações da
UTE Itaqui, Carlos Castilho.
Quem passou pela seleção, que contou com

várias etapas, sabe que tem uma oportunidade
única nas mãos. Jéssica Rocha, estudante, fa-
lou que além do aprendizado que o treinamen-
to vai proporcionar, com essa qualificação úni-
ca serão abertas muitas oportunidades de tra-
balho. O aluno Deivyti Pinho está de olho nas
oportunidades de crescimento profissional na
área. �Também espero gerar valor para as
empresas nas quais eu trabalhar e retribuir à
sociedade os conhecimentos obtidos nessa for-
mação�, concluiu.
O SENAI-MA tem articulações com ou-

tras empresas com o objetivo de desenvolver
treinamentos customizados em áreas que de-
mandam capacitação e têm potencial de ab-
sorver mão de obra. Um outro exemplo é o
Programa Escola de Eletricistas, uma capaci-
tação gratuita para formação de eletricistas de
redes de distribuição de energia elétrica. Essa
iniciativa de inserção social e produtiva é rea-
lizada em parceria com a Equatorial
Energia. (Coordenadoria de Comunicação
e Eventos do Sistema FIEMA)

Técnicas de persuasão, vendas e oratória para
comunicação assertiva estão na programação

de cursos do IEL-MA para setembro

realizadaspresencialmentena
sede do IEL Imperatriz, lo-
calizada na ruaMonte Cas-
telo, S/Nº, 4º andar. O cur-
so Técnicas de Persuasão e
Vendas será ministrado de
12 a 15 de setembro, das
18h às 22h, e estão sendo
ofertadas 20 vagas. Já o de
Técnicas deExpressividade
Geral e Oratória para uma

Comunicação Assertiva,
ocorrerá no período de 13
a 22 de setembro, das 18h
às 22h, comdisponibilidade
para 30 vagas.

INSCRIÇÕES

Os interessados podem
se inscrever pelo site https:/
/www.fiema.org.br/iel, na
aba cursos. O investimento
para ambas as capacitações
é de R$ 270,00, com 10%
de desconto para pagamen-
to à vista, no boleto e
cartões Visa ouMaster. Para
mais informações, o IELco-
loca à disposição o contato
de WhatsApp da área de
cursos: (98) 99150-
4089. (Coordenadoria de
Comunicação e Eventos
do Sistema FIEMA)

COMUNICADO
LTFEmpreendimentosImobiliáriosSPELtda,CNPJ:21.268.797/

0001-82, torna público que requereu junto a SEMA (Secretaria de
Estado deMeioAmbiente) a LicençaAmbiental de Regularização �
LAR,ConformeProcesso nº 181692/2022,CidadeNova II, Localiza-
do aBR010,Km245,Cep65.927-000noMunicípio deDavinópolis-
Maranhão.

COMUNICADO
LTFEmpreendimentosImobiliáriosSPELtda,CNPJ:21.268.797/

0001-82, torna público que recebeu da SEMA (Secretaria de Estado
deMeioAmbiente) aOutorga deLançamento nº 06314072022,Con-
formeProcessonº 51132/2020,CidadeNova II, Localizado aBR010,
Km245,Cep 65.927-000 noMunicípio deDavinópolis-Maranhão.

Divulgação/Fiema

Divulgação/Fiema

A Escola de Eletricistas é uma capacitação
gratuita que visa a formação de eletricistas de
redes de distribuição de energia elétrica. O
projeto foi criado pela Equatorial Energia em
parceria com o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI-MA) e está na se-
gunda turma.Adistribuidora atende 2,7milhões
de consumidores em todos os 217 municípios
maranhenses. O curso promove a inserção
social e produtiva em uma área em expansão
em todo o país.
A parceria entre o SENAI-MA e a Equa-

torial Energia tenta suprir parte da carência
de mão de obra no setor. �Os alunos da Esco-
la de Eletricistas vão passar 90 dias em um
curso que tem a melhor programação técnica
em eletricidade e que se preocupa com as-
pectos práticos, comportamentais e de segu-
rança�, disse José Jorge, diretor de relações
institucionais da distribuidora.
O curso profissionalizante possui 480h

com aulas teóricas e práticas ministradas du-
rante três meses. Todos os 50 alunos seleci-
onados este ano para a capacitação � dividi-
dos em duas turmas � passam também por
um curso comportamental com carga-horá-
ria de 112h. Além de estruturarem um Proje-
to de Vida, os estudantes têm a oportunidade
de desenvolver habilidades cognitivas, como

SENAI-MA e Equatorial Energia promovem
capacitação que visa qualificar profissionais

para uma área em expansão no país

raciocínio lógico, comunicação e relaciona-
mento interpessoal.
O diretor regional do SENAI-MA, Rai-

mundo Arruda, destacou como as parcerias
com a iniciativa privada podem contribuir para
a educação tecnológica no estado. Para ele, a
capacitação demonstra preocupação com a in-
clusão social e produtiva das pessoas.
�Nossa busca é por parcerias como essa,

para que se consolide no estado como um di-
ferencial não apenas para as instituições, mas
para as pessoas que são treinadas. A forma-
ção na área de energia está em expansão no
país e o Maranhão tem uma rede fantástica
de energia�, ressaltou Arruda.
Além de uma grade de conteúdo bemmon-

tada, os organizadores do curso estão atentos
em garantir a participação das mulheres. Ca-
mila da Costa Silva Santos foi uma das alunas
selecionadas para a segunda turma. Para ela,
a Escola de Eletricistas é uma oportunidade
que surgiu com potencial demudar a vida dela.
�Sempre tive interesse pela área. Achei inte-
ressante também a priorização de vagas para
mulheres. Eletricista é uma profissão femini-
na também e estamos aqui para mostrar a nos-
sa capacidade�, falou a estudante. (Coorde-
nadoria de Comunicação e Eventos do
Sistema FIEMA)

Fo
to
:
D
iv
ul
ga
çã
o/
Fi
em
a



o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-2Publicações
Quinta, 01 de setembro de 2022

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

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140 By Isabel Mueller

O dia tem so-
brecarga e
muito traba-
lho. Tome

cuidado com os excessos.
Saber deixar fluir ou descen-
tralizar as responsabilidades é
indicado. A teimosia ainda
pode acontecer, gerando dis-
cussões e brigas. É importan-
te manter seu ritmo de ex-
pansão sem se deixar oprimir.
O dia pode trazer bem-estar
se você souber resolver os
problemas com disciplina e
dedicação.

Você pode
conseguir re-
solver algum
conflito sozi-

nho, chegando a importantes
conclusões, por isso mesmo é
que, hoje, sua mente pode
intuir ou tomar decisões. O dia
favorece o planejamento, mas
tome cuidado com excessos
e atitudes impulsivas. Apro-
veite o dia para descansar o
máximo que puder.

Seu dia tem
uma energia
de coragem e
mov imento .

Pode ter atitudes bem dire-
tas e objetivas. Pode ter um
dia bem produtivo e focado
no seu trabalho, com bastan-
te empenho e dedicação, con-
seguindo bons resultados e
ganhos. Boas trocas com as
pessoas do convívio pessoal
e também com colegas no tra-
balho.

Seu dia te di-
reciona para
as parcerias
amorosas e po-

derá haver alguns conflitos ou
desapontamentos. É impor-
tante dialogar. Você pode re-
solver um problema sabendo
ceder e voltar atrás. Notícias
podem chegar. Você pode
descobrir coisas ou perceber
coisas com as quais não con-
corda. Tome cuidado com o
desânimo.

Hoje será um
dia para guar-
dar energia e
fazer apenas o

que for realmente necessário.
Tome cuidado com a tendên-
cia a não respeitar seus limi-
tes e aprenda a impor limites
aos outros. É um dia propício
também para avaliar suas ati-
tudes e refletir, mas tome
cuidado com excesso de crí-
tica e autocrítica.

O dia tem uma
energia de
saudosismo ou
me lanco l i a .

Tome cuidado com as emo-
ções mais densas, que podem
pesar seu dia. Mágoas tam-
bém podem surgir. Você pode
tomar a decisão de romper
com algo que estava ruim. Te-
nha coragem, portanto você
pode viver um rompimento afe-
tivo ou receber uma notícia
preocupante em relação a al-
guém próximo.

O dia pode tra-
zer atrasos e
alguns desafi-
os, mas é im-

portante que você tenha sa-
bedoria para lidar com as coi-
sas de maneira prática e inte-
ligente. Saiba ser flexível e
se alie às pessoas certas, aque-
las que vão te auxiliar em suas
questões pessoais ou profissi-
onais. Além disso, tome cui-
dado com armadilhas mentais,
como paranoias e julgamentos
incorretos.

Você está au-
tocentrado e
precisa conti-
nuar focando

em si mesmo e nos seus proje-
tos e planos. Apenas tome cui-
dado para não se tornar ego-
ísta ou arrogante. Os amigos
podem ser fonte de ajuda e
motivação. Você pode enfren-
tar as situações com vigor e
energia, conquistando e ven-
cendo os obstáculos do cami-
nho.

Sua criativida-
de está gran-
de, bem como
a sua coragem

e o seu ímpeto, que te levam
a avançar em suas ideias ou
em seus planos. Portanto o
dia trará grande avanço se
você conseguir confiar nos
seus instintos de liberdade e
prazer. Sua ambição pessoal
está grande, e isso pode esti-
mular magnetismo e populari-
dade.

Pode ser um
dia de boas
trocas e idei-
as renovado-

ras. As parcerias podem tra-
zer nova visão das situa-
ções. Tome cuidado com de-
sordens materiais. Além dis-
so, fique atento aos seus
gastos, porque prejuízos
podem acontecer. Suas re-
lações podem estar mais
práticas e diretas.

Seu dia tem
movimento e
avanços, mas
é importante

manter uma postura de ação
prática e direta em seus ob-
jetivos, evitando procrasti-
nar. É um dia no qual vale a
pena manter sua disposição
e sua paciência, já que seu
ritmo é mais acelerado e nem
todo mundo estará no mes-
mo movimento que você,
porém pode ser um dia muito
produtivo.

O dia traz avan-
ços e ajuda de
todos os tipos.

Algo que você estava queren-
do resolver havia algum tem-
po pode chegar a uma solu-
ção ou você pode receber a
resposta que estava esperan-
do. O dia tem movimento de
desfecho de alguma situação.
Você pode ficar aliviado em
relação a algum problema.

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

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas do Coqueiro e Marechal Rondon, no Jardim
São Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Inde-
pendente, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Pis-
cinão�.
A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-

viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.
Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-

99222-7140

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO 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 pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de
todos que possam me prejudicar, Protegei 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 milheiro desta oração, para propagar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também publicar

imediatamente após o pedido.
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Geral

COMUNICADO
A empresa: LIMEIRA E LIMEIRA LTDA (TERRA), CNPJ: 06.343.447/0004-92, torna

público que requereu junto á SEMMARH Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, a Licença Ambiental de Regularização (LAR), conforme protocolo de processo
N°.004524/2022 em 09/06/2022, para a atividade principal: Comércio atacadista de mercado-
rias em geral, com predominância de insumos agropecuários. Localizado naAv. Pedro Neiva de
Santana, N°.900, Bairro: Vila Redenção-Imperatriz- MA, CEP: 65.910-345, Imperatriz - MA.
O cumprimento se enquadra na Resolução CONAMANº. 237/1997, que dispõe sobre o Licen-
ciamento ambiental.

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

Salão comcapacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS
- Motorista para carga e munck; CNH AB
- Pintor de Serigrafia
- Costureira
- Pizzaoilo
- Cozinheira
- Boleira
- Salgadeira
- Técnico em Telecomunicação
- Técnico em Nutrição
-Auxiliar de Expedição
- Porteiro - PCD
- Auxiliar de Operação
- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
-Auxiliar deAçougue
- Atendente Balconista
- Eletricista de Veículos
- Mecânico Para Caminhões
- Cozinheiro Industrial.

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.

Polícia Federal desmobiliza
garimpo que poluía rios

Atividade ilegal prejudicou água que abastece Parauapebas

Marabá/PA � Nesta quar-
ta-feira, 31/8, a Polícia Fede-
ral trabalha na desmobiliza-
ção de garimpos ilegais que
poluíram rios de abastecimen-
to da cidade de Parauapebas.
Diversos maquinários pesa-
dos já foram apreendidos e
inutilizados enquanto são
cumpridos 14 mandados de
busca e apreensão. Esta é a
operação Águas Turvas, de-
flagrada com participação de
mais de 100 policiais federais,
policiais rodoviários federais
e servidores da ANM, do
IBAMA e do ICMBio.
Durante meses, existiu ex-

tração de ouro na região, inclu-
sive ao lado de uma linha de
transmissãode energia elétrica,
trazendo risco de blecaute em
regiões inteiras do país. Foi ca-
vado um túnel de extração de
cobre abaixo de uma das tor-
res, mas a obra foi abandonada
pouco tempo antes da chegada
da operação na data de hoje.
Os mandados de busca e

apreensão foram cumpridos
na região do Projeto Cristali-
no, nomunicípio deCanaã dos

Divulgação/PF

Carajás/PA, em uma das Se-
cretarias do Município e na
residência de um dos secre-
tários. As áreas de garimpo
ilegal são próximo aos rios
Cupu e Rio Verde, afluentes
do rio Parauapebas.
O SAAEP (Serviço Autô-

nomo de Águas e Esgoto de
Parauapebas), que realiza aná-
lise constante da qualidade da
água que abastece a cidade,
detectou a contaminação de
afluentes do rio Parauapebas
e informou ao ICMBio e à
CâmaraMunicipal de Paraua-
pebas por meio de ofício.
Descobriu-se que a conta-

minação vinha, em sua maio-
ria, da atividade de garimpa-
gemnomunicípio vizinho,Ca-
naã dos Carajás. Represen-
tantes doLegislativo e doExe-
cutivo de Parauapebas tenta-
ram identificar o ponto de ori-
gem do problema, mas a fis-
calização teria sido prejudica-
da por um dos secretários de
Canaã dos Carajás.
A partir da notícia-crime

encaminhada pelo ICMBio
acerca da devastação causa-

da por áreas de extração ile-
gal de ouro, a PF abriu inqué-
rito e iniciou a investigação.
Foram realizados sobrevo-

os ao longo do rio, sendo pos-
sível constar a existência de
inúmerasmáquinas (retroesca-

vadeiras, caminhões e outras),
vários pontos de extração ile-
gal de minérios (predominan-
temente ouro, emmenor quan-
tidade, cobre) e modificação
severa da cor dos rios � indi-
cativo de atividade intensa de

garimpagem.Tudo isso foi con-
firmado durante a operação de
hoje, que segue em curso.
Se confirmada a hipótese

criminal, os responsáveis po-
derão responder por crimes
ambientais, crime de usurpa-

Foz do Iguaçu/PR � A
Polícia Federal deflagrou nes-
ta quarta-feira (31/8) a Ope-
ração Tripa*, para desarticu-
lar grupo criminoso especi-
alizado no tráfico internacio-
nal de drogas.

Cerca de 60 policiais fe-
derais cumpriram 19 manda-

PF desarticula grupo criminoso especializado
em tráfico internacional de drogas

Grupo criminoso utilizava empresas de beneficiamento de tripas de animais para a traficância

dos de busca e apreensão e 5
mandados de prisão preventi-
va nas cidades de Foz do
Iguaçu/PR, Itaipulândia/PR,
Medianeira/PR,SãoMiguel do
Iguaçu/PR, Pato Bragado/PR
e Sinop/MT.
A investigação foi inicia-

da em maio de 2021, a partir

de apreensões de cargas de
maconha, oriundas do Para-
guai e destinadas principal-
mente aos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Santa Catarina.
Durante a investigação,

verificou-se que o grupo cri-
minoso estaria relacionado

com, ao menos, cinco ocor-
rências de tráfico internacio-
nal de drogas.
Nessas ocorrências, foram

presos 12 indivíduos e apre-
endidas pouco mais de 20 to-
neladas de maconha, além de
caminhões utilizados para
transporte das drogas e cerca
de R$ 100mil em espécie, di-
nheiro esse supostamente ob-
tido com a venda de drogas.
Alguns investigados possu-

em empresas de beneficia-
mento de tripas animais na
região oeste paranaense e su-
postamente se utilizam dessas
empresas para exercer a tra-
ficância.
Além da prisão dos líderes

do grupo criminoso, foram se-
questrados dinheiro, veículos e
imóveis dos investigados e de
empresas em nome deles e em
nome de �laranjas�, bens su-
postamente obtidos em razão
das práticas criminosas ou uti-
lizados para tráfico de drogas.
Os investigados responde-

rão pelos crimes de tráfico in-
ternacional de drogas e de
associação para o tráfico in-
ternacional. Se condenados,
poderão receber penas de até
41 anos de prisão.
*O nome da operação faz

referência ao modo utilizado,
pelo grupo criminoso, de
transporte de grandes quan-
tidades de maconha emmeio
a cargas de tripas animais,
de modo a tentar ludibriar
fiscalização das forças poli-
ciais. (Comunicação Soci-
al da Polícia Federal em
Foz do Iguaçu/PR)

ção de recursos da União (ex-
tração ilegal de minério), as-
sociação criminosa, dentre
outros. As investigações se-
guem em andamento. (Comu-
nicação Social da Polícia
Federal no Pará)

Divulgação/PF
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