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AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S/A
CNPJ (MF) Nº 07.636.897/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDI-
NÁRIA e EXTRAORDINÁRIA .  Convidamos os senhores acionis-
tas para se reunirem em Assembleias Gerais a se realizarem na
sede da companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Jardim
São Luís, CEP 65913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, no dia 28 de abril de 2022, às 9h00min, para delibe-
rar em Assembleia Geral Ordinária as matérias previstas nos
artigos 132 e 133 da Lei 6.404/76 e em Assembleia Geral Extra-
ordinária: 1) alteração e  consolidação do Estatuto Social da com-
panhia no termos do artigo 135 da lei 6.404/76; 2) avaliar e deli-
berar sobre o registro patrimonial resultante dos laudos de ava-
liação dos ativos, em conformidade com os CPC-01; CPC-27;
CPC-29; 3) outros assuntos de interesse social. Imperatriz (MA),
18 de abril de 2022 – Antônio Celso Izar – Diretor Presidente.

AGRICOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A.
CNPJ (MF) Nº 11.052.115/0001-46

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁ-
RIA e EXTRAORDINÁRIA .  Convidamos os senhores acionistas para
se reunirem em Assembleias Gerais a se realizarem na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, conjunto 2 - Jardim
São Luís, CEP 65913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do Mara-
nhão, no dia 28 de abril de 2022, às 14h00min, para deliberar em
Assembleia Geral Ordinária as matérias previstas nos artigos 132 e
133 da Lei 6.404/76 e em Assembleia Geral Extraordinária: 1) altera-
ção e consolidação do Estatuto Social da companhia no termos do
artigo 135 da lei 6.404/76; 2) outros assuntos de interesse social.
Imperatriz (MA), 18 de abril de 2022 – Antônio Celso Izar – Diretor.

Com o objetivo de prevenir e combater cri-
minalidades, será lançada, em Imperatriz, a
Operação Integrada Tiradentes, em evento
nesta quinta-feira (21), a partir das 9h, na sede
do 3º Batalhão de Polícia Militar. O trabalho
se estenderá até o dia 24 deste mês, com ações
preventivas e ostensivas e será promovida nos
demais municípios maranhenses. A ação é da
Secretaria de Estado de Segurança Pública
(SSP-MA) e terá atuação integrada dos ór-
gãos que compõem o sistema.

A operação inclui a realização de barreiras

Governo lança Operação Integrada
Tiradentes, em Imperatriz

Divulgação

Em visita à região da Bai-
xada Maranhense, o governa-
dor Carlos Brandão esteve nas
cidades de Viana e Cantanhe-
de, inaugurando diversas obras
e anunciando benfeitorias,
nesta quarta-feira (20). Em
Viana, Brandão visitou a Pra-
ça da Família que foi inaugu-
rada, vistoriou as ruas asfal-
tadas e foi recebido com fes-
ta pelos alunos da Escola Es-
tadual Raimundo Marcellino
Campello, obra do programa
Escola Digna. Na cidade de
Cantanhede, a inauguração de
mais uma Escola Digna, além
de obras na infraestrutura e
segurança alimentar marca-
ram a agenda do governador. 

“Há uma sequência de
obras do Governo do Estado
em vários municípios. Hoje na
Baixada, na cidade de Viana,
inauguramos a Praça da Fa-
mília, espaço que vai propor-
cionar esporte, lazer, cultura e
entretenimento. Era uma de-
manda que a população co-
brava muito. Inauguramos a
pavimentação de vias urbanas
e anunciamos Mais Asfalto
para o município, além de vi-
sitarmos uma Escola Digna e
entregar equipamentos impor-
tantes ao hospital da região.
Levamos obras também para
Cantanhede. Com isso, a po-
pulação da Baixada vai ga-
nhando melhores condições.
Esse é o nosso governo, de
continuidade e com avanços,
levando obras que desenvol-
vem o nosso estado”, disse o
governador Carlos Brandão.

O prefeito de Viana, Car-
los Cidreira, destacou a impor-
tância da parceria do Gover-
no do Estado com o municí-
pio. “Em primeiro lugar, que-
remos agradecer a Deus e ao
governador Carlos Brandão,
sempre lutando juntos para
que essa parceria se fortale-

policiais para promoção de abordagens a veí-
culos e pessoas, nas vias de maior movimen-
tação. O objetivo é tirar de circulação suspei-
tos de participação em criminalidades, além de
apreender armas e drogas. A prevenção e ori-
entação contra acidentes de trânsito, também
integram as ações.

A Operação Tiradentes contará com equi-
pes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de
Bombeiros Militar (CBMMA), Centro Tático
Aéreo (CTA), da Perícia Oficial e Detran-
MA. (Secom)

Governador Carlos Brandão entrega Escola Digna
e obras de pavimentação em Cantanhede e Viana

 Junior Foicinha

ça. Estamos aqui para que, a
cada dia, a gente possa me-
lhorar as políticas públicas, não
só na Baixada, mas também,
no município de Viana.” 

Em Viana, o Governo en-
tregou, ainda, cinco leitos de
Unidade de Cuidados Inter-
mediários (UCI) no Hospital
Regional; quatro toneladas de
peixe, por meio do Programa
Mais Pescado; e cestas de
alimentos do Comida na
Mesa. O governador fez visita
ao Hospital Dr. Antônio Hada-
de, que ganhou novo tomógra-
fo; vistoriou a pavimentação
asfáltica da Avenida Jorge
Abrão Duailibe e da Rua Mes-
sias Costa, e as obras de revi-
talização do Cais do Parque
Dilú Melo. Brandão anunciou
a realização de um mutirão of-
talmológico e da pavimentação
da estrada que liga Viana a
Pedro do Rosário. 

Em Cantanhede, o gover-
nador Brandão inaugurou mais
uma Escola Digna. O Centro
de Ensino Getúlio Vargas foi
todo revitalizado e equipado
para melhor atender aos pro-
fessores e estudantes. O mu-
nicípio foi contemplado ainda
com entrega de três toneladas
de peixe do programa Mais
Pescado; cinco toneladas de
alimentos do Comida na

Mesa; entrega de motores
para canoa de pesca artesa-
nal; e assinatura de termo de
doação de sementes de milho
e feijão, de convênio com o
Procaf, e da ordem de servi-
ço para aplicação de blocos
de concreto na pavimentação
de vias. Durante agenda,
Brandão anunciou a constru-
ção de passarela que vai in-
terligar os bairros Centro e
Trizidela.

O prefeito José Martinho
agradeceu os benefícios. “Só
temos a agradecer a Deus e
ao governador, que está dan-
do uma grande importância
para Cantanhede, trazendo
várias obras. Ficamos muito
felizes com essas iniciativas,
com a passarela, os bloquetes
e a pavimentação. Só pode-
mos agradecer esta revolução,
em poucos dias do seu co-
mando à frente do governo
estadual. Brandão entende as
dificuldades do gestor munici-
pal e sempre está contribuin-
do. Nós também estamos à
disposição para somar na pro-
moção desse grande desenvol-
vimento no nosso estado.
Brandão se propõe a fazer um
Maranhão diferente e para
quem precisa, por isso, esta-
mos do lado dele”, afirmou.
(SECOM)

MP Eleitoral volta a defender princípio da
indivisibilidade das chapas em eleições majoritárias

Secom/MPF

O Ministério Público Eleitoral
reafirma, em parecer ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que o
princípio da indivisibilidade das
chapas majoritárias não pode ser
flexibilizado. De acordo com o
Código Eleitoral, o registro de
candidatos titulares e vices à Pre-
sidência, governos estaduais e
distrital e prefeituras deve ser fei-
to por meio de chapa única e in-
divisível. Com isso, a cassação
ou indeferimento de registro ou
do diploma de um dos membros
da chapa majoritária afeta a can-
didatura do outro integrante.

A tese é defendida pelo MP
Eleitoral na manifestação em re-
cursos envolvendo o registro de
candidatura do vice-prefeito da
cidade de Goianésia (GO), João
Pedro Almeida Ribeiro, na chapa
eleita em 2020. O caso começou a
ser julgado nessa terça-feira (19)
pelo TSE, mas acabou suspenso
por pedido de vista da ministra
Maria Claudia Bucchianeri.
O vice-procurador-geral Eleitoral
substituto, Carlos Frederico San-
tos, representou o Ministério
Público na sessão.

Ribeiro substituiu outro can-
didato a vice na chapa vencedo-
ra, Aparecido Bernardo Costa,
que teve o registro negado pela
Justiça nove dias antes do pleito
e por isso renunciou ao posto. A
substituição, no entanto, ocorreu
fora do prazo estabelecido pela
Lei 9.504/1997, a qual prevê que
esse tipo de troca pode ocorrer
somente até 20 dias antes da elei-
ção, exceto em caso de falecimen-
to do candidato.

No parecer ao TSE, o vice-pro-
curador-geral Eleitoral, Paulo

Gonet, lembra que a lei é clara ao
permitir aos partidos substituirem
candidato, após o término do pra-
zo de registro, quando ele for con-
siderado inelegível, renunciar ou
tiver o registro indeferido ou can-
celado. No entanto, fixa o prazo
máximo para essas substituições
em 20 dias antes da eleição, exce-
tuando apenas os casos de mor-
te do candidato. Para o vice-PGE,
o fato de o recurso que indeferiu
a candidatura do vice-prefeito ter
ocorrido fora desse prazo não é
motivo suficiente para flexibilizar
a regra.

”Juízo de boa-fé do candida-
to ou da coligação, nesse caso,
não interfere para justificar a in-
serção de candidatos após o pra-
zo fatal estabelecido em lei. O que
está em questão é a integridade
do princípio democrático”, pon-
tua Gonet na manifestação. Para
ele, a flexibilização do prazo tam-
bém fere o princípio da publici-
dade, visto que a troca de última
hora impede que o nome e a foto-
grafia do candidato a vice sejam
substituídos nas urnas eletrôni-
cas, podendo confundir o eleitor.

Indivisibilidade da chapa - No
parecer, o Ministério Público sus-
tenta ainda que o indeferimento
do registro do vice-prefeito com-
promete a candidatura do prefei-
to eleito, Leonardo Menezes, em
razão do princípio da indivisibili-
dade da chapa em disputas ma-
joritárias. Isso porque a Consti-
tuição Federal estabelece que
nas disputas para esses cargos a
eleição do titular importará na elei-
ção do vice com ele registrado.

”O direito subjetivo à elegibi-
lidade, interesse eleitoral de cu-
nho particular, não tem primazia
sobre o direito público a um pro-
cesso eleitoral legítimo, em res-
peito às regras do jogo político”,
afirma o vice-PGE. Ele lembra ain-
da que a decisão do TSE que
possibilitou a flexibilização do
princípio da indivisibilidade da
chapa majoritária - para que o ti-

tular não seja afetado pelo inde-
ferimento da candidatura do vice
- foi tomada em caráter excepcio-
nal e está sendo questionada no
Supremo Tribunal Federal (STF)
em recurso ainda pendente de
julgamento. “Por coerência inter-
na, neste momento, a Procurado-
ria-Geral Eleitoral sugere que, in-
deferido o registro de candidatu-
ra do vice-prefeito substituto,
sejam anulados os votos confe-
ridos à chapa”, conclui o vice-
PGE no parecer.

Julgamento - A análise dos
recursos foi suspensa com o pla-
car de dois votos pelo indeferi-
mento da candidatura do vice-
prefeito e pela confirmação da
vitória do prefeito eleito, com a
consequente permanência no
cargo. O relator dos processos,
ministro Benedito Gonçalves,
entendeu que a troca do candi-
dato a vice violou a legislação,
pois foi efetivada fora do prazo
legal. No entanto, o relator per-
mitiu, de forma excepcional, a di-
visibilidade da chapa vencedo-
ra, a fim de garantir a vontade
manifestada nas urnas. Ainda
não há data para que o julgamen-
to seja retomado.  (Secretaria de
Comunicação Social - PGR)

Deputado
confirma para

maio Encontro de
Tática Eleitoral do
PT no Maranhão

Deputado Zé Inácio
durante pronunciamento
na tribuna na manhã
desta quarta-feira

JR. Lisboa - Agência Assembleia

O deputado Zé Inácio (PT)
anunciou, na sessão plenária
desta quarta-feira (20), que o En-
contro de Tática Eleitoral do Par-
tido dos Trabalhadores do Ma-
ranhão acontecerá nos dias 28 e
29 de maio. Segundo o parlamen-
tar, o evento definirá os rumos
do PT nas eleições de 2022.

“O partido, por meio de sua
militância, reafirmará as alianças
para o pleito deste ano. Dos 160
delegados que estarão presen-
tes, indicaremos 80 deles para
definir a aliança com o PSB, que
terá como senador o nosso ex-
governador Flávio Dino, como
governador o gestor atual, Car-
los Brandão, e para a presidên-
cia, o Lula”, afirmou o deputado.

Nesta perspectiva, segundo o
parlamentar, o Partido dos Traba-
lhadores planeja envolver-se nas
campanhas em que seus aliados
disputam governos estaduais,
ampliando, também, o apoio à can-
didatura de Lula à presidência.

Agricultura
Durante o pronunciamento,

Zé Inácio mencionou, ainda, que
esteve presente no I Encontro
Estadual de Secretários e Secre-
tarias Municipais de Agricultura
do Maranhão, cujo tema foi “A
municipalização da agricultura
como fator do desenvolvimento
sustentável”, que aconteceu dia
19 de abril, na Universidade Fe-
deral do Maranhão (Ufma).

“O evento foi uma grande
ação dos secretários de agricul-
tura do Estado, que já somam 126
municípios associados. Conhe-
cemos o potencial agrícola do
Maranhão e, por isso, é um tema
muito importante para o desen-
volvimento econômico”, frisou.
(Agência Assembleia)
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MURTA

MONITORAMENTO,
ALARME,

CFTV
E CERCA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE:

MPERATRIZI

CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA 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

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na
Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La Rocque–MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto
n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019,
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à
espécie, Realizará às 09:00 hs (nove horas) do dia 05 de Maio de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Lote, OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de
empresa para a aquisição de Peças e Acessórios para os Veículos e Máquinas, pertencentes as Secretarias do
Município de Senador La Rocque/MA, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 hs (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://senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.Senador La Rocque
(MA), 19 de Abril de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na
Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La Rocque–MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto
n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019,
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à
espécie, Realizará às 10:30 hs (dez horas e tinta minutos) do dia 06 de Maio de 2022, a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Lote, OBJETO: Registro de Preços para eventual
Contratação de empresa para Prestação de Serviços Mecânicos em Geral, nos Veículos e Máquinas, pertencen-
tes as Secretarias do Município de Senador La Rocque/MA, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 hs (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://senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.Senador La Rocque
(MA), 19 de Abril de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na
Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La Rocque–MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto
n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019,
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à
espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas) do dia 09 de Maio de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por

Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Pneus, Câmara de AR, protetores e Serviços
de Balanceamento e Cambagem, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA,
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00 hs (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://senadorlarocque.ma.gov.br ou no
site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço.Senador La Rocque (MA), 19 de Abril de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo -
Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na
Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La Rocque–MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto
n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019,
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à
espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas) do dia 10 de Maio de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de
Filtros e Lubrificantes, de interesse de diversas secretarias do Município de Senador La Rocque/MA, Este Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
hs (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://senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço.Senador La Rocque (MA), 19 de Abril de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na
Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Senador La Rocque–MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo Decreto
n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, e 10.024/2019,
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 008/2021, e Decreto Municipal nº 010/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei
complementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à
espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas) do dia 11 de Maio de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Item, OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de
Gêneros Alimentícios em Geral, de interesse de diversas Secretarias do Município de Senador La Rocque - MA,
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00 hs (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://senadorlarocque.ma.gov.br ou no
site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço.Senador La Rocque (MA), 19 de Abril de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo -
Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2022, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE, ESTADO DO
MARANHÃO, através da CPL designada pelo Decreto nº 052/2022 de 03/01/2022, torna público que realizará às
10:00 horas do dia 16 de Maio de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na
Avenida Mota e Silva, s/n, Centro – Senador La Rocque/MA, Licitação na modalidade Chamada Publica, cujo
objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e empreendedor Familiar Rural ou Suas
organizações, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE de interesse da
Secretaria Municipal de Educação do Município de Senador La Rocque/MA, conforme Edital e Anexos, nos
moldes da Lei 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº 038/2009, 026/2013 e 04/2015, Lei 8.666/93 e demais normas
aplicáveis ao Procedimento Licitatório. Considerando o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as
medidas preventivas de segurança sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distan-
ciamento mínimo de 1M (um metro) entre os presentes na sessão. O edital e seus anexos estão a disposição dos
interessados no mesmo endereço de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser
consultados gratuitamente, ou ainda através do Portal da Transparência. Senador La Rocque – MA, 19 de Abril
de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo. Presidente da CPL - Decreto. 052/2022.

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 AJUDAURGENTE, 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 Afli-
ção e Desespero, intercedei por mim junto ao Nos-
so 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 supe-
rar 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 benefí-
cios do grande Santo Expedito. Mande você tam-
bém publicar imediatamente após o pedido.

By Isabel Mueller

É preciso tomar
cuidado com a
sua saúde men-
tal. Você está

ansioso, preocupado e querendo fa-
zer ummonte de coisa de uma vez só.
Se não tiver flexibilidade e desenvol-
tura, acabará ficando irritado. Hoje é
importante ter uma certa confiança
nas pessoas à sua volta, deixando as
coisas nas mãos das outras pesso-
as, compartilhando tarefas e respon-
sabilidades para o dia não se tornar
extremamente caótico e cansativo.

Hoje você está
com muita ener-
gia e deve tomar
iniciativa para co-

meçar algo novo. Aproveite a Lua
Nova, que faz uma quadratura com
Vênus, um planeta regente importan-
te. Ainda que Vênus esteja no último
grau de Aquário, é uma energia de
transcendência. Esse momento per-
mite iniciar coisas, mas também te
inspira a fazer algo novo. Faça as
coisas com calma para ter um dia de
realização e motivação.

Como a Lua está
quadrando Vênus,
essa Lua está no
seu signo, então

você poderá receber muita notícia e
informação. Tome cuidado ao falar e
se comprometer com um monte de
coisa, querer fazer tudo. Respire.
Tenha atenção com a ansiedade e
analise tudo com calma antes de se
comprometer. Organize-se, se plane-
je e faça as coisas com calma.

É preciso tomar
cuidado com gas-
tos desnecessá-
rios e desejos em

excesso ou excesso de preocupação
em relação a dinheiro. É importante
trazer o seu lado criativo e inovador
para tentar resolver as questões. O
que não conseguir resolver, é preci-
so soltar. Tenha gratidão, fé e cons-
ciência de que hoje não vai dar para
resolver tudo, então amanhã você
resolve. Seja prático para que o seu
dia seja mais fácil.

Oportunidades
chegando para
você. Abrace-as.
Abrace o novo.

Tome cuidado com as dúvidas, que
podem fazer você titubear na hora de
aceitar alguma proposta que pode
surgir. As relações estão muito po-
tencializadas. Não entre em brigas e
conflitos, mas busque umdiálogo, um
consenso.

Dia em que você
está bem tran-
quilo, com bas-
tante consciên-

cia da coletividade, então consegue
fazer a sua parte dentro do todo,
cumprindo o seu papel de ajudar as
pessoas à sua volta, fazendo com
que elas também cumpram o papel
delas. Hoje o dia está bem harmôni-
co e você consegue encontrar moti-
vação para tocar as suas tarefas
sem muitos conflitos.

É preciso colocar
a cabeça no lugar
para tomar cer-
tas decisões.

Tome cuidado com dúvidas, ansieda-
de e ação fora do contexto, porque
tudo isso pode fazer você dar um pas-
so maior do que a perna. Faça uma
coisa de cada vez. Tenha sabedoria e
saiba agir com a inteligência de per-
ceber onde você está acertando ou
errando. Você verá as coisas a partir
de uma perspectiva ampliada e com
senso de estratégia, o que poderá te
ajudar no seu papel de liderança.

Trabalhe em uma
mudança, seja ela
de pensamento,
crença ou em re-

lação a algo que não está funcionan-
do. Seja inteligente, prático e tenha
cuidado com excesso de drama. Faça
uma autoanálise para entender onde
pode melhorar, pois às vezes você
está criticando o externo, mas não
está atento para entender onde, den-
tro de você, está a solução. Você é
um agente de mudança, por isso faça
a sua parte e melhore a sua perfor-
mance em qualquer relação.

Tome cuidado
com a agressivi-
dade e com o au-
toritarismo, pois

tudo isso pode ser extremamente
ruim para o dia de hoje. É importante
dialogar, ser mais diplomático e fle-
xível. As relações e parcerias estão
potencializadas, mas se não olhar
para os dois lados da moeda, poderá
entrar em brigas e o dia pode se tor-
nar cansativo e complicado, trazen-
do rupturas e mudanças não positi-
vas. Atente-se com ações e decisões
impulsivas.

Dia de colocar a
mão na massa e
fazer as coisas
a c o n t e c e r em .

Não espere ninguém. O dia tem atra-
sos, demora, desconexão e proble-
mas de comunicação, então não per-
ca tempo, não se irrite e não fique
tentando explicar o inexplicável.
Faça a sua parte! Se estiver depen-
dendo de outra pessoa, espere e
tenha paciência.

Tome cuidado
com o excesso de
preocupações. A
sua mente pode

estar extremamente caótica e bagun-
çada. É importante se comunicar, pois
a sua comunicação está superativa-
da no dia de hoje. Se você está com
tempo e tranquilo, tudo bem. Mas se
tiver com muitas tarefas, tente ser
organizado e prático, senão você não
vai conseguir fazer nada.

Tome cuidadocom
o excesso de dra-
ma, de mágoa, de
querer que tudo

seja do seu jeito, de não se priorizar
e de dar mais valor para o que o outro
está fazendo, não para o que você
está fazendo. Dia de colocar limite
em si e nas outras pessoas.
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