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Regional

Eletrobras desafia jovens a criarem jogo sobre energia limpa
Desafio FazGame Eletrobras60 comemora os 60 anos da empresa

A Eletrobras abriu ontem
(28) as inscrições para o De-
safio FazGame Eletrobras60.
O certame se destina a pro-
fessores e estudantes dos 1º
e 2º anos do ensino médio de
escolas públicas e privadas de
todo o Brasil. Organizados em
duplas, os participantes devem
criar um game narrativo sobre
geração e transmissão de
energia limpa e renovável,
considerada essencial para a
sobrevivência do planeta.

Para os estudantes do 1º
ano do ensino médio, o tema
é Geração de Energia Eólica.
Para os estudantes do 2º ano
do ensino médio, o tema é
Energia como Vetor de De-
senvolvimento Local.

A transmissão, ao vivo, do
lançamento do desafio ocor-

reu ontem (28), às 18h30. A
competição é gratuita e será
realizada no formato online,
buscando incentivar a educa-
ção. A ação celebra os 60
anos da companhia.

O presidente da Eletrobras,
Rodrigo Limp, lembrou que o
compromisso com o desenvol-
vimento sustentável da socie-
dade está expresso no propó-
sito da empresa. “Sabemos o
quanto é importante conscien-
tizarmos as novas gerações a
respeito do papel de todos nós,
empresas e cidadãos, na cons-
trução de um futuro baseado
em energia limpa e renovável.
Por isso, nada melhor do que
celebrar nossos 60 anos incen-
tivando jovens estudantes a
pensarem nesse futuro, junto
conosco”, afirmou.

O jogo se baseia na conta-
ção de histórias e é criado na
plataforma online da FazGa-
me, empresa de educação e
tecnologia responsável pela
produção do desafio. Os es-
tudantes recebem suporte de
seus professores que, por sua
vez, contam com orientação e
acompanhamento durante o
processo.

A líder pedagógica da Fa-
zGame, Heloisa Padilha, dis-
se que, ao criar o jogo, o estu-
dante desenvolve habilidades
essenciais alinhadas com a
Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC). “E, assim,
aprimora seu domínio da lín-
gua portuguesa, que é funda-
mental para o exercício da ci-
dadania e para sua entrada no
mundo do trabalho”.

As vagas são limitadas e a
efetivação da participação

acontece mediante ordem de
envio da documentação re-
querida no  regulamento. Se-
rão classificadas para a pre-
miação dez duplas, mas so-
mente duas receberão o reco-
nhecimento de melhor game.
Elas serão premiadas com ta-
blets e computadores. Uma
banca de jurados convidada
avaliará os jogos pelos critéri-
os de narração, uso de funci-
onalidades da plataforma, ló-
gica e criatividade.

Os professores participan-
tes também receberão uma li-
cença gratuita para a platafor-
ma FazGame até dezembro
deste ano.

A solenidade de premiação
está prevista para ocorrer, via
internet, no dia 22 de junho.

As inscrições se encerram
no dia 29 de abril. (Agência
Brasil)

Arquivo/Agência Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 023/2022-SMS

OBJETO : Registro de Preços para Aquisição de Carnes, Frangos e
Peixes, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DE  ABERTURA : 13 de abril de 2022, às 09h00min (nove horas).
TIPO DE LICITAÇÃO : Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio
Milhomem, 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.transp arencia.portofranco.ma.gov .br/ , onde poderão ser con-
sultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endere-
ço supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 24
de março de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2021-SMA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA por meio de sua
Pregoeira, torna público que a licitação em epígrafe, na modalidade Pre-
gão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é o Registro de
Preços para a Aquisição de Peças e Acessórios de Máquinas Pesadas e
Equipamentos para atender as demandas da frota da Prefeitura Munici-
pal de Porto Franco/MA, adiada até ulterior deliberação, fica MARCADA
para o dia 12 de abril de 2022 às 09h00min , na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, localizada na Praça Demétrio Milhomem, nº 10,
Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL : O Edital e seus ane-
xos 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:
www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-
mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 23 de março de 2022.
JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA nº 001/2022. A Prefeitura Municipal por meio da
Secretaria Municipal de Administração, e por intermédio do Setor de En-
genharia, torna público em geral e aos interessados que, mediante expe-
dição deste Edital nº 02/2022 (CO nº 001/2022), atualizará o orçamento
constante do Projeto Básico da CONCORRÊNCIA N° 001/2022 que devida
manifestação de terceiros e constatada pelo Setor de Engenharia, en-
contrava-se obsoleto para com os preços praticados no mercado com-
parando com os preços do Projeto Básico. DA JUSTIFICATIVA - A atuali-
zação dos preços, observados com antecedência, permitiu que em tem-
po hábil realizássemos uma modificação tempestivamente que coubesse
a publicação de tais modificações para ciência de todos, e que, principal-
mente evitasse um equilíbrio financeiro prematuro ou, ainda pior, um fra-
casso na licitação. Portanto, se justifica as modificações apresentadas
aqui pois visa o amparo a sustentabilidade contratual, e fortifica o com-
promisso na observação da legislação vigente. DA NOVA DATA DE ABER-
TURA - Pelas modificações aplicadas no Projeto Básico, e considerando
que isso afeta diretamente na formulação de propostas (art. 21 da Lei
8.666/93 § 4º), é de obrigação do ente licitante que se reestabeleça nova
contagem do prazo inicial para abertura do certame. Portanto, fica determi-
nado que a sessão inicial será realizada em 03 de maio de 2022, no mesmo
horário e local preestabelecidos. Todos os demais termos e normas cons-
tantes no Instrumento Convocatório primeiro, ficam inalterados e ratifica-
das suas exigências e prazos estabelecidos anteriormente. AQUISIÇÃO/
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou
obter todos os editais gratuitamente junto ao Setor de Licitações da Prefei-
tura Municipal, ou pelo site oficial do município: http://
bomjesusdasselvas.ma.gov.br ou pelo link: http://
www.t ransparenciadmin is t ra t iva.com.br /por ta l tm/ l ic i tacao/ l i
citacao.xhtml?token=1ffcea7007fcd2e4635e427841f4914f42375691, po-
dendo ser obtido ainda pelo SACOP/TCE-MA. Para maiores informações e/
ou esclarecimentos: Contato: (98) 3652-1271 / (98) 97022-1777, ou pelo
Canal de Atendimento da Prefeitura Municipal (98) 99995-5801, e/ou ainda
através de solicitação pelos e-mails: cpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br /
cplbjs@gmail.com. 28 de março de 2022. Cláudio Joel da Silva Coites -
Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022 - SRP
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua
Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA,
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 109/2021 de
28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 029/2020, Lei. nº
8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 032/2020 e demais normas atinentes à espécie, realizará às
08:30hs do dia 20 de abril de 2022 , a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJETO: Registro
de Preços para eventual Contratação de empresa comercial para Aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios, para atender a Secretaria de Assistência
Social (CRAS), de interesse da secretaria Municipal de Assistência Soci-
al do Município de São João do Paraíso-MA. Este Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela
internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http://
www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br  ou no site do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimen-
tos adicionais, no mesmo endereço. São João do Paraíso (MA), 25 de
março de 2022. ILTON RODRIGUES DE SOUSA Pregoeiro Municipal.

COMUNICAÇÃO
Air Liquide Brasil Ltda, torna público que REQUEREU junto à Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Reno-
vação da Licença de Operações para a atividade de fabricação e forneci-
mento de gases industriais, conforme processo Nº 59722/2022 a ser loca-
lizado na Av. Newton Melo, S/N – Bairro Santa Rita no município de
Imperatriz-MA.

COMUNICAÇÃO
NOVA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA , CNPJ:

nº 05.672.539/0001-00, torna público que REQUEREU junto à Secretaria
de Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMMARH, a
Licença de Operação, processo nº 3681/2017 em 10/03/20222, para exer-
cer a atividade de Extração Mineral na Piçareira Santo André, Estrada da
Fachini km 1,8, Coco Grande, Imperatriz - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2022-SINFRA

OBJETO : Registro de Preços para a Contratação de empresa especi-
alizada para a prestação de serviços de serralheria e marmoraria com
fornecimento de materiais para atender as demandas da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Franco. DATA DE  ABERTURA : 19 de abril de 2022, às
09h00min (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO : Menor Preço Por Item.
ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, 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 Fran-
co/MA, disponibilizados no sítio: http://
www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde poderão ser consul-
tados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 25
de março de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2022-SMS

OBJETO : Registro de Preços para Aquisição de Frutas e Verduras,
para atender as demandas do Hospital e Maternidade Aderson Marinho,
da Unidade Básicas de Saúde, do CAPs e do SAMU de responsabilidade
da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Franco. DATA DE  ABERTU-
RA: 20 de abril de 2022, às 09h00min (nove horas). TIPO DE LICITA-
ÇÃO: Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, 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 consul-
tados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 25
de março de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

- Cozinheira
Vendedor Externo - disponibilidade para viagens e ter
carro próprio
- Vendedor Externo - que tenha carro próprio ou motocicle-
ta e resida em Carolina
- Empregada Doméstica
- Consultor de Vendas - para trabalhar em Palmas -TO
- Operador de Caixa;“- Sub Gerente
- Açougueiro Desossador
- Cobrador Interno
- Pintor Automotivo
- Mecânico automóveis leves e pesados
- Soldador
- Manicure e Pedicure
- Cadastrador de Campo - com experiência em eletrotécni-
ca e elétrica
- Técnico em Refrigeração
- Vigilante
- Zelador
- Mecânico de Motos.

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.

Medida provisória define novas
regras para o auxílio-alimentação

Auxílio é exclusivo para o pagamento de refeições e alimentos
A medida provisória que estabelece novas regras para o

auxílio-alimentação, benefício que é pago aos trabalhadores
formais, foi publicada ontem  (28) no Diário Oficial da União
(DOU). A norma também traz dispositivos sobre teletrabalho e
outras regras trabalhistas, anunciadas na sexta-feira (25) pelo
governo.

A MP define que o auxílio-alimentação deve ser usado “ex-
clusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes
e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais”.

A nova regra pretende fechar qualquer brecha na legislação
que permita que o benefício seja utilizado para outras finalida-
des, depois de o governo ter identificado o uso para serviço
como o pagamento de assinaturas de TV, entre outros.

A MP também proíbe o deságio, seja para contratante ou

para o contratado, sobre o valor a ser transferido aos trabalha-
dores de uma empresa. A prática é conhecida como “taxa ne-
gativa” no mercado, e é muito empregada por fornecedores de
cartões de auxílio-alimentação, que oferecem descontos para
conseguir os contratos.

Com a medida, o governo pretende que os preços de refei-
ções e alimentos sofram redução, uma vez que o custo do de-
ságio ser compensado taxas maiores sobre os estabelecimen-
tos, que por sua vez repassam os valores ao consumidor final.

A prática de “desvio de finalidade” do auxílio-alimentação
passa agora também a ser sujeita a multa de R$ 5 mil a R$ 50
mil, podendo ser aplicada em dobro em caso de reincidência.

A medida provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsona-
ro, tem vigência inicial até 26 de maio. O prazo é renovado
automaticamente por mais 60 dias, caso o Congresso não aprove
a MP no prazo. (Agência Brasil)
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CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA
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Rua Paraíba, 762 � Imperatriz - MA
Fone: 3524-1487

Residência Médica no Hospital dos
Servidores do Estado Rio de Janeiro

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona - Espanha

Cardiologia • Clínica Médica

CRM -MANº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Terça, 29 de março de 2022

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

By Isabel Mueller

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

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

O dia será caóti-
co e intenso. É
umdia onde você
pode se pegar

em situações contraditórias e com
pessoas querendo puxar o seu tapete.
Dia em que você pode sentir descone-
xão, entãocuidadocomafaltade foco,
com erros, com fazer as coisas de
forma automática e se envolver em
situações de fofoca e intriga. Existe
umaenergia bemsorrateira no seudia,
então preste atenção para conseguir
se desvenciliar dela.

Dia que você pre-
cisa deixar as
coisas fluírem.
Não queira resol-

ver coisas ou se colocar muito a dis-
posição. Não queira ter razão: Ofere-
ça a sua solução, o seu amor e o seu
apoio, mas entregue. Existem alguns
problemas, mas que podem ser solu-
cionados a partir do seu da sua pró-
pria comunhão com as pessoas à sua
volta, quanto menos você exigir de-
las, mais elas ajudarão. Algumas
ideias poderão ser renovadas.

Hoje o dia pede o
seu senso de lide-
rança. De uma
forma fluída, tran-

quila, leve e amorosa, você vai con-
seguir ter ideias acertadas e resol-
ver problemas difíceis. O seu dia será
produtivo e provavelmente você terá
reuniões e conversas importantes
com pessoas de autoridade ou com
pessoas da família. Decisões serão
tomadas para o bem de todos, então
é importante você se adaptar a isso.

Hoje o seu dia
tem movimento e
abertura. Pode
ser que você te-

nha que se movimentar muito ao lon-
go desse dia. É um dia muito produti-
vo para você se permitir, se colocar
em novas aventuras, de sair, fazer
caminhada, passear e se divertir um
pouco ao lado de pessoas que você
gosta e se sente bem. Pode ser tam-
bémque você tenha novidades no seu
dia, que vão chegar até você trazen-
do verdades.

Dia de se fechar
no seu casulinho
paramanter a sua
privacidade, ten-

tar organizar o seu mundo pessoal e
administrar a sua vida financeira. O
dia pode te levar a realizar trabalhos
mais complicados que exigem muita
concentração e calma, então quanto
mais silêncio e menos perturbação
você tiver no seu dia, mais você pro-
duzirá e avançará. Cuidado com a ir-
ritação, tente ficar emocionalmente
mais estável.

As relações es-
tão potencializa-
das hoje, então é
um dia que você

vai ter muita ajuda das pessoas e as
pessoas podem te trazer sábios e va-
liosos conselhos. Saiba ouvir. As pes-
soas podem te trazer soluções e aju-
da, então não aja com orgulho, saiba
receber isso de forma humilde.

Hoje você precisa
ter autocontrole e
disciplina. A sua
vida precisa de

umacertaorganização, entãohoje éum
dia para você tomar cuidado com bri-
gas, disputas e comparações. Mante-
nha a sua confiança, pois você conse-
guirá resolver tudo isso de uma forma
simples e fácil. Também é importante
vocêsimplificar o seudiaadia.Cuidado
com excesso de desejos e gastos.

É importante você
abrir a sua mente
e sair de situa-
ções emocionais

negativas. Cuidado com arrependi-
mentos, tristezas, mágoas e teimo-
sia com situações que já foram. Tam-
bém é importante que você desape-
gue e perdoe. Pode ser que aconteça
uma situação que te chateie bem,
onde alguém pode te frustrar e de-
cepcionar, mas é importante você
conseguir olhar para essa situação e
tentar ver o seu lado positivo.

Confiança no dia
de hoje, principal-
mente nas pesso-
as do seu convívio

pessoal e doméstico. Seja um ponto
de apoio para eles, mas permita que
eles também sejam umponto de apoio
para você. Se abra para as oportuni-
dades, soluções e ideias que eles
estão trazendo, pois muitas vezes
você só quer que tudo seja do seu
jeito, o que pode causar brigas e iso-
lamento. Hoje é importante olharmais
para a sua saúde e descansar.

Cuidado com o ex-
cesso de curiosi-
dade sobre as coi-
sas, com a falta de

foco, pois hoje você pode ter um des-
vio de rota e não conseguir fazer nada
do que planejou. Se você conseguir
ter um certo controle do seu dia e das
suas próprias ações, você consegue
ter um dia mais produtivo. Existe al-
guma coisa que está sendo retoma-
da, ou seja, alguma esperança que
você tinha sobre alguma coisa pode-
rá se concretizar.

Cuidado com os
excessos de gas-
tos no dia de hoje.
O dia favorece o

seu autocuidado, pois a sua autoesti-
ma precisa ser retomada. Você pre-
cisa olhar para você. Cuidado com o
impulso de ideias irreais e ilusões.
Tenta voltar ao mundo real e ter uma
certa organização, mas é muito im-
portante que você consiga se priori-
zar. Cuidado com a passividade, com
o excesso de romantismo

Hoje, comessa Lua
Balsâmica no seu
signo, você conse-
gue ter um senso

de adaptabilidade incrível, então a
vida vai trazer mudanças para você,
mas você rapidamente conseguirá
fazer do limão uma limonada. É im-
pressionante como você está com
mágica hoje, agindo com rapidez, agi-
lidade, flexibilidade, ajudando e se
permitindo ajudar.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

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 aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha 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.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.
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