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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

By Isabel Mueller

Dia de man-
ter sua dedi-
cação ao tra-
balho. Algo

novo pode ser posto em práti-
ca. Existem novos conheci-
mentos à sua espera. Tome
cuidado com a dificuldade de
se impor e de acabar sendo
agressivo. Sua dedicação po-
derá lhe render êxito.

Tome cuidado
com paranoi-
as, medos ou
inseguranças.

Busque harmonia e concór-
dia, senão pode ser um dia
de discussões. Seu dia pode
estar cheio e sua cabeça pode
não acompanhar esse ritmo.
O dia pode trazer rendimento
e produtividade, caso você
tenha foco e seja perseve-
rante, não se deixando para-
lisar por dúvidas.

O dia é agita-
do, mas pode
ser muito pro-
dutivo ou cri-

ativo se você conseguir se
manter calmo e equilibrado.
Acredite na leveza e na ale-
gria, pois elas estarão ao seu
lado hoje. Evite discussões e
mantenha a sua paz interior.
Quanto mais perseverante e
confiante você for, melhor as
coisas acontecerão neste dia.

Tenha cora-
gem também
de tomar algu-
mas atitudes

e, se precisar, se imponha, não
permitindo que pessoas folga-
das te assombrem. Pessoas
mais velhas podem ter desta-
que no seu dia. O momento
pede concentração de forças,
além de foco para conquistar
o que deseja.

Seu impulso
criativo pode
ser grande
hoje, então

aproveite isso para ter inicia-
tiva. Acreditar nas suas idei-
as é essencial. Dia de colocar
a mão na massa e realizar.
Você pode receber muita aju-
da. Pode ser um dia positivo
se você conseguir aceitar o
fluxo das coisas, sem tentar
exercer tanto controle.

Hoje o seu dia
traz força de
liderança, mas
é preciso dei-

xar o caos seguir seu curso.
Será impossível controlar ou
organizar o que quer que seja.
Quanto mais tiver disciplina e
autocontrole, mais avançará,
tendo um dia de expansão e
produtividade. Você pode con-
seguir firmar bons acordos no
dia de hoje.

Pode ser um
dia de reco-
nhecimento e
c o n q u i s t a s

pessoais ou profissionais. Tro-
cas e relações estão potenci-
alizadas. Saiba se abrir para
as pessoas que chegam. Exis-
tem novos cursos ou cami-
nhos chegando. Valerá a pena
continuar investindo em si e
no seu crescimento.

Dia de traba-
lhar a justiça
interna, e isso
pode ser desa-

fiador: não julgar, não agredir
e não ficar estressado. Foco
no que é essencial, pois assim
você não terá tempo para
bobagens. Além disso, você
pode aproveitar o dia ficando
mais em silêncio e mantendo
uma postura meditativa.

Hoje o dia pode
trazer descan-
so e paz. Sai-
ba relaxar e

aprender a fazer pausas ne-
cessárias, especialmente visan-
do o seu bem-estar físico. As
relações de amizade estão po-
tencializadas, assim como as
de amor. Você pode aprovei-
tar o seu dia para refazer pla-
nos e metas.

Hoje o dia pode
trazer satisfa-
ção por con-
seguir chegar

a um acordo. O dia também
favorece a exploração de
novos rumos e de novos hori-
zontes. Viagens ou cursos
podem se iniciar. Você pode
receber uma boa notícia.
Mantenha o equilíbrio e o dia
correrá bem.

Dia de tomar
decisões e não
deixar para
depois. Tome

cuidado com a preguiça
mental, pois hoje o dia pode
trazer clareza e boa intui-
ção. O descanso pode ser
bem-vindo, então vale a
pena se manter satisfeito e
não reclamar tanto. Sua fé
precisa ser restaurada.

Dia de desco-
brir coisas no-
vas, de se rein-

ventar. Tome cuidado com ilu-
sões. Saiba fazer as coisas de
maneira prática, em vez de fi-
car apenas sonhando acorda-
do. Permita-se prazer e bem-
estar. Relaxar também é pre-
ciso. Mesmo que as responsa-
bilidades te chamem, vá de-
vagar e sempre. O dia pede
que cuide melhor do seu cor-
po e da sua alimentação.

VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

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

Setembro Vermelho: três
coisas que você precisa saber
sobre o infarto silencioso

Além da saúde mental, o mês de setem-
bro é dedicado também à saúde do cora-
ção. Conhecida como SetembroVermelho,
a data é dedicada à conscientização, cui-
dados e combate às doenças cardiovascu-
lares. De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), enfermidades do
coração estão entre as principais causas
de mortes no mundo.
Entre os males relacionados está o in-

farto silencioso, que ocorre sem a presen-
ça dos sintomas convencionais ou com a
ausência completa deles. O professor da
Faculdade deMedicina deAçailândia (Ido-
med Fameac), Pablo Germano de Oliveira,
compartilha três pontos de atenção sobre a
doença, seus sintomas e como evitá-los.
1.Fique atento aos sinais!

�Apesar de apresentar poucos sintomas ou quase nenhum, o principal
sinal de que a pessoa está tendo um infarto silencioso é a dor torácica.
Nos homens, essa dor pode durar minutos e irradiar para o membro
superior esquerdo ou para o pescoço e mandíbula. Já nas mulheres, a
dor torácica é atípica, por ser uma dor mal definida, podendo ter sensa-
ção de náusea, enjôo, cansaço e arritmia�, explica o professor.
Ainda segundo o especialista, essa diferença da dor torácica entre

homens e mulheres está relacionada à anatomia cardíaca. �Geralmente,
em homens, existe o rompimento da placa de gordura, enquanto nas
mulheres existe um processo erosivo. Então, toda mulher que sentir dor
torácica ou desconforto na região do tórax, associado a náuseas, vômito,
dor no estômago, palpitações, é indicado que busque atendimento médi-
co, tendo em vista que estes podem ser indícios de um infarto�, alerta.
2. Quais são os principais fatores de risco?
Pablo alerta que a pessoa pode ter um infarto tanto por questões he-

reditárias, quanto por comportamentos nocivos à saúde cardíaca. �Os
fatores de risco de infarto são os mesmos para homens e mulheres:
hipertensão, diabetes, aumento do colesterol, sedentarismo, obesidade,
histórico familiar e tabagismo. Lembrando que, emmulheres, o tabagis-
mo, junto ao uso de anticoncepcional oral aumenta o risco de trombose e
infarto�, ressalta.
3. Mulheres têm menor probabilidade de infartar
Sabia quemulheresmais jovens têmmenor propensão a ter um infarto?

Sim, é isso mesmo que você leu. De acordo com o professor, mulheres
têm a proteção do hormônio estrogênio, que auxilia na vasodilatação, faci-
litando o fluxo sanguíneo e protegendo o endotélio. �Por terem essa prote-
ção, as mulheres jovens têm menor chance de sofrer com um infarto.
Após a menopausa, com o declínio da produção desse hormônio, as chan-
ces de ter um infarto em homens e mulheres praticamente se iguala�, diz.
Então, para proteger o coração, vale uma receita bem conhecida: exer-

cício, alimentação saudável e noites bem dormidas. �Para cuidar bem do
coração, deve-se ter um estilo de vida saudável, dormir bem, praticar
atividade física regularmente, ter uma alimentação baseada em frutas,
verduras e alimentos in natura, evitar frituras, diminuir o consumo de
alimentos ricos em carboidratos. E caso tenha algum sintoma, deve-se
procurar atendimento médico�, finaliza Pablo Germano. (Assessoria)

Professor Pablo Germano
cardiologista



o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-3
Sexta, 23 de setembro de 2022

Geral

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

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 doCoqueiro eMarechal Rondon, no JardimSão
Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Independen-
te, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Piscinão�.
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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022

ACâmaraMunicipal de Imperatriz - MA, localizada Rua Simplício Morei-
ra, n° 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da Comissão de Licitação,
instituída pela portaria n° 001/2022, de 13 de janeiro de 2022, torna públi-
co que, com base na Lei Federal n° Lei Federal nº 8.666/1993, e demais
normas pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia
10 de outubro de 2022, a licitação na modalidade Tomada de Preços, do
tipo menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa de enge-
nharia para a execução dos serviços de construção de salas anexas ao
prédio da Câmara Municipal de Imperatriz. Este Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze
horas e trinta minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais),
que deverá ser feito através de Deposito e ainda estará disponível no
site: http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço. Imperatriz - MA, 22 de setembro de 2022. Hayanne
Kliscia Lima da Silva - Presidente da CPL.

PEDIDODELIMPEZADEÁREA
TJ & OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, inscrito no

CNPJ 42.837.588/0001-82, torna público que requereu junto à Secretaria
Municipal de MeioAmbiente e Recursos Hídricos - SEMMARH, o Pedi-
do de Licença de Limpeza de Área, localizado na Av. Pedro Neiva de
Santana, n° 50, Parque das Palmeiras, Imperatriz - MA, conforme proces-
so SEMMARH n° 4582/2022.

- 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.

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.

20ª Fecoimp

FOMENTANDO NEGÓCIOS
Ex-presidentes da ACII, idealizadores da feira, além de expositores das últimas quinze edições, são homenageados; evento prossegue até
a noite de sábado, dia 24; hoje, acontecem Rodada de Negócios, às 18h, e Programa de Incentivo Econômico de Imperatriz, às 19h10

Raimundo Primeiro

Com a presença de público significativo e sob o tema �His-
tórias que Inspiram o Futuro�, além de perspectivas de atingir
um público superior a 35mil pessoas, durante os quatro dias de
realização, foi aberta, na noite desta quarta-feira, 21, a vigési-
ma edição da Fecoimp (Feira do Comércio e Indústria de Im-
peratriz). Em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(covid-19), nos últimos dois anos, o evento não aconteceu.

Diversas autoridades participaram da solenidade de abertu-
ra oficial da 20ª Fecoimp, cujo encerramento acontece na noite
de sábado, 24 de setembro. Na noite de anteontem, além dos
empresários, representantes dos governos municipal e estadu-
al, da segurança pública e de entidades classistas, parceiros,
imprensa e patrocinadores, prestigiariam a programação da
feira, percorrendo os vários setores do Centro de Convenções,
visitando estandes e conversando com expositores.

NOVIDADES � A Fecoimp acontece no Centro de Con-
venções de Imperatriz (CCI), localizado na rua Hermes da
Fonseca, área central da cidade, mostrando novidades nas áreas
do comércio, tecnologia, serviços, indústria, turismo, educação,
saúde, entre outras, consolidando-se como a maior feira mul-
tissetorial doMaranhão, iniciativa pioneira, realizada pelaAs-
sociação Comercial e Industrial de Imperatriz (ACII), presidi-
da pelo empresário João Borges Lira, que, ao longo dos últimos
meses, não mediu esforços para que o evento seja coroado de
êxito no ano em que completa vinte anos.

Os objetivos da Diretoria da ACII são no sentido de que a
Fecoimp 2022 possa atrair significativo número de visitantes,
movimentando os estandes e, assim, fazendo com que os obje-
tivos dos expositores sejam atingidos, por meio da prospecção
e do fechamento de negócios, nas mais distintas áreas.

PROGRAMAÇÃO � A 20ª Fecoimp conta com pales-
tras, cursos, oficinas e os espaços Plenitude,
Interativo+Tecnologia, Turismo e Ifageek, destinado aos jo-
vens, por meio de competições e jogos eletrônicos, por exem-
plo, com abertura a partir das 15h, durante os quatro dias do
acontecimento. Por outro lado, os empresários estarão reuni-
dos durante uma Rodada de Negócios.

O diretor da Fecoimp, Leonardo Leocádio de Sousa, durante
entrevista a O PROGRESSO, afirmou tratar-se de uma �data
emblemática�, com aACII realizando, a propósito, �a maior de
todas as feiras�. Segundo ele, o presidente João Lira e a Direto-
ria estão todos empenhados, trabalhando no alcance de tal obje-
tivo. �A grande novidade, agora em 2022, foi a capacidade que
tivemos de trazermais expositores, apesar da limitação de espa-
ço. Este ano, teremos 220 expositores�, complementa.

Leonardo Leocádio recordou ter recebido a missão de coor-
denador, há 10 anos, a Fecoimp, do então presidente, empresário
Jairo Almeida. Aproveitou a oportunidade para anunciar que a
próxima edição da feira será comandada por SandroMota. �Es-
pero ter conseguido com a função a mim encarregada�.

De acordo com o empresário João Lira, presidente daACII,
o associativismo não se faz sozinho, frisando sobre a importân-
cia de todos os envolvidos na realização da 20ª Fecoimp, desde
a equipe de colaboradores aos patrocinadores, mencionado o
fundamental apoio de sua Diretoria. �Assim, a feira poderá
caminhar, ganhar fôlego e continuar exponencialmente cres-
cendo. O nosso agradecimento a todos, um viva ao associati-
vismo e ao empreendedorismo!�

Um dos homenageados da noite histórica, o empresárioVil-
son Estácio Maia, ressaltou sobre a emoção que sentia, naque-
le momento, ao assistir o vídeo sobre a trajetória da feira, além
da dimensão alcançada pelo evento, com expositores dos prin-
cipais centros de desenvolvimento do país. �Um pequeno so-
nho do passado, transformado hoje num grande sonho�.

Para o superintendente de Operações do Sul do Maranhão
da Equatorial Energia, FelipeVianelli, apoiar a Fecoimp é con-
tribuir com o processo de desenvolvimento de Imperatriz, ten-
do em vista a missão de agir da empresa conectar-se com os
propósitos de ação da ACII.

Uma das grandes parceiras daACII, a Suzano Papel e Celu-
lose foi representada na abertura da 20ª Fecoimp pelo gerente
executivo industrial da empresa, José Wilhelms Ventura. A Fe-
deração das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema) esteve
presente por intermédio de seu presidente, EdilsonBaldez, outro
homenageado durante a solenidade. �A Fiema se orgulha de ter
participado de todas as edições da feira�, sublinha.

O empresárioGuilhermeMaia Rocha, ex-presidente daACII
e um dos principais responsáveis pelo processo de climatiza-
ção do Centro de Convenções de Imperatriz, também foi ho-
menageado. Atualmente, é diretor do Sindicato do Comércio
de Imperatriz (Sindicom) e presidente daALIANÇAEMPRE-
SARIAL, formada por diversas entidades empresariais das
regiões Sudoeste e Sul do Maranhão.

ALIMENTAÇÃO � Além da exposição e comercializa-
ção de produtos e serviços, há, na Praça deAlimentação, situ-
ada no Estacionamento do Centro de Convenções de Impera-
triz, com os expositores e visitando encontrando o melhor da
gastronomia, inclusive comidas típicas e bebidas regionais.

�Estou gostando, pois a feira consta de diversos produtos e
serviços�, avalia CláudiaTelles, 30, informando ter experimen-
tado panelada, prato típico da culinária maranhense. �Uma
delícia, vou repetir, voltando outra vez a feira [hoje]�, garante.

Sebrae disponibiliza diversos serviços

O presidente do Conselho Deliberativo do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão
(Sebrae-MA), empresário Celso Gonçalo, lembrou, durante
pronunciamento, que o órgão tem uma história efetiva como
apoiador e expositor da feira, destacando que, em cada edi-
ção, a instituição disponibiliza atendimentos empresariais e
orientações técnicas, num espaço exclusivo, montado noCen-
tro de Convenções.

�Para 2022, o Sebrae inova e leva suas soluções direta-
mente ao público, sejam empreendedores ou quem deseja
abrir seu negócio, por meio de capacitações, atendimentos
empresariais, entre outras atividades, em seu espaço. A ins-
tituição vai apresentar suas soluções, mostrando de que for-
ma pode atuar junto aos pequenos negócios, consagrando
os seus 50 anos de atuação, em apoio aos pequenos negóci-
os�, acrescentou.

VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS

Na noite de sábado, a 20ª Fecoimp terá show de Lena
Garcia, na 1ª Mostra �Cantos e Encantos de Imperatriz�, va-
lorizando a cultura e os artistas locais.

Estandes com novidades
nas áreas do comércio e serviços

Assessoria Comunicação ACII

Leonardo Leocádio, coordenador da Fecoimp:
�uma noite muito especial�

Assessoria Comunicação ACII
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