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

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

By Isabel Mueller

É importante ter
discernimento e
estratégia para
conseguir con-

tornar as situações indesejadas. Nem
tudo que você fizer vai agradar, prin-
cipalmente a família, então tome
cuidado com ações rudes com aque-
les a quem ama, porque pode acabar
magoando alguém ou criando mais
atrasos e obstáculos.

O caos pode im-
perar hoje, então
tenha calma e sai-
ba ser desapega-

do ou resiliente, sabendo que, no tem-
po certo, as coisas se ajeitam: por-
tanto não queira forçar uma situa-
ção; respeite os limites alheios.
Uma conversa pode sair pior do que
esperava. Você pode acabar toman-
do uma decisão de se afastar de algo
ou de alguém.

O dia pede aten-
ção e alerta para
pessoas veneno-
sas ou pouco con-

fiáveis. Tome cuidado para não cair
em golpes. Vale a pena buscar ouvir
sua intuição e ousar viver as suas
ideias, mesmo que elas o posicio-
nem contra os demais. Rebeldia em
excesso também não vai ajudar:
saiba ouvir.

O dia pode te le-
var a viver novos
caminhos, mas é
preciso ter coe-

rência e cuidado para não cair em ar-
madilhas. Cuide também de que você
não faça promessas que não possa
cumprir depois. Evite os excessos e
mantenha a atenção em relação aos
detalhes. O dia será produtivo se você
não perder tanto o foco.

Hoje o dia traz um
certo desprendi-
mento. Você
pode, como que

por mágica, libertar-se de preocupa-
ções e ansiedades. Pode também
existir alguma enfermidade ou neces-
sidade de descanso. Um passeio ou
uma viagem podem fazer bem para a
mente e a alma. Realmente o foco
não é seu forte hoje, então a distra-
ção pode ser um grande obstáculo
para realizar as tarefas.

Hoje o dia te de-
safia a desape-
gar, a desistir de
algo que não está

dando certo ou que já começou erra-
do: pode ser uma ideia, uma relação
ou um projeto. Vale a pena repensar
e evitar ideias fixas. O dia favorece
conversas profundas e interessan-
tes com amigos, mas tome cuidado
com brigas e discussões caso alguém
fale alguma coisa com a qual você
não concorda.

O dia pode tra-
zer alguns abor-
recimentos ou
decisões de ter-

ceiros que te afetam e causam
atrasos ou outros danos. Saiba
agir com dignidade e justiça, pois
seu dia pede isso. Não acredite
no que os outros falam, porque
você é capaz de realizar sua vida
em plenitude.

O dia pode tra-
zer mudanças
inesperadas. O
seu t raba lho

pode ficar tumultuado com pes-
soas ou novas idéias e regras que
são impostas. Tome cuidado para
não ficar irritado demais. Viagens
ou deslocamentos podem ser ne-
cessários. Vale a pena tentar ser
mais racional e não reagir por
impulso.

O dia pode trazer
incertezas e de-
safios que você
é capaz de en-

frentar, portanto não perca sua
motivação. Seus sentimentos po-
dem estar remexidos, mas tudo
isso pode ser um convite para um
mergulho na alma e para descobrir
mais sobre si ou sobre seu momen-
to. Seja generoso e cuide mais da
sua saúde e do bem-estar.

Hoje a preguiça
pode imperar ou
você fará o opos-
to do que precisa-

va ser feito. Portanto, você pode aju-
dar mais a família ou resolver coisas
que surgem de última hora. O dia te
desafia amanter seu ânimo,mas você
pode acabar se rendendo à apatia ou
ao desânimo, porém a esperança vol-
ta amanhã.

Você pode estar
inspirado hoje,
então vale a pena
real izar suas

ideias ou colocar em prática o que
deseja de forma leve e desapega-
da. Tome cuidado para não ficar
superficial demais ou se preocu-
pando com detalhes bobos. Existe
um pouco de instabilidade e dúvi-
das. Tome cuidado com mentiras
ou autossabotagens. É importan-
te seguir o coração.

O dia traz novida-
des, mas tam-
bém um pouco de
irritação. Saiba

usar seu poder pessoal de forma
equilibrada, senão pode acabar
sendo rude ou autoritário. Buscar
alternativas para os problemas é
indicado, em vez de ficar frustra-
do ou gerando confusão. Busque
elevar suas emoções por meio da
harmonia.

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
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Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
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SERVIÇOS DE:
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CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

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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- Vaqueiro
- Vendedor Interno
- Operador de Telemarketing
- Empregada Doméstica
- Auxiliar de Escritório - com experiência em departa-

mento Fiscal
- Assistente de Loja - PCD.

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.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022
 
A Câmara Municipal de Imperatriz – MA, localizada Rua Sim-

plício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da sua
Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2022, torna público que,
com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Resolução n° 001/
2021, Resolução nº 002/2021, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie,
realizará às 08:00hs (oito horas) do dia 17 de maio de 2022, a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo Menor Preço, por Item, pelo Sistema de Registro de Preços,
tendo por objeto, a Locação de palco, cadeiras, mesas, tendas e
ornamentação de eventos, de interesse desta Casa Legislativa.
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) às 13:30hs (treze horas e trinta minutos),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos medi-
ante 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, 04 de maio de
2022. Hayanne Kliscia Lima da Silva – Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a construção de parque de exposições e
rodeios do município de Buritirana – MA. ABERTURA: 25 de Maio de 2022
às 09:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro – Buriti-
rana – MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDI-
TAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação
ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a
ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM,
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00
horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Sena-
dor La Rocque s/n, Centro, Buritirana – MA MURILO SANTOS NOGUEIRA
– PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a terraplenagem, pavimentação e drenagem
de via urbana no município de Buritirana – MA. ABERTURA: 25 de Maio de
2022 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro –
Buritirana – MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gra-
tuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solici-
tação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal –
DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às
12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av.
Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana – MA MURILO SANTOS NO-
GUEIRA – PRESIDENTE CPL

O Núcleo de Regularização
Fundiária Urbana e Rural da
CGJ-MA realizou mediação
com objetivo de agilizar o pro-
cesso de regularização fundi-
ária do município de Vitória do
Mearim. Nesta segunda-feira,
2, o juiz Douglas Lima da
Guia, membro do Núcleo, reu-
niu-se com representantes da
Prefeitura e da Serventia Ex-
trajudicial (Cartório) para di-
rimir os pontos de conflito e
dar seguimento ao processo.

Douglas da Guia explica
que em uma reunião anterior,
realizada no último dia 11 de
abril, houve a explanação téc-
nica do procedimento de re-
gularização, deliberando pela
apresentação de indicativos
de solução. “Com as orienta-
ções necessárias foi possível
alcançar consenso entre as
partes, e dar regular anda-
mento à regularização urbana
de Vitória do Mearim”, ressal-
tou o magistrado.

A partir da mediação, o
Município se comprometeu a
apresentar junto ao Cartório,
um novo projeto de regulari-
zação fundiária urbana que
contemple as demarcações
urbanísticas necessárias com
a correta individualização dos
lotes, inserindo-os em uma
Regularização Fundiária Urba-
na – REURB Mista, de inte-
resse social e específico.

TERMO DE COOPE-
RAÇÃO TÉCNICA

O passo seguinte será a
assinatura de um Termo deESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO  nº 004/2022 (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI) A Pre-
feitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará
licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal. CÓDIGO
UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/
2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 19 de
Maio de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br,
no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de
solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado,
lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00
(vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede
da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51
Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. LUCAS
SILVA ALENCAR – PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2022 A Prefeitura Municipal de São Fran-
cisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Ele-
trônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de móveis e eletrodo-
mésticos. CÓDIGO UASG: 980230.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/
2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 24 de Maio
de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus
anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br,
no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de
solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado,
lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00
(vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede
da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51
Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. LUCAS
SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

A mediação do Núcleo de Regularização Fundiária da CGJ foi decisiva
para o avanço da concretização da REURB em Vitória do Mearim

DIREITO À PROPRIEDADE

CGJMA coordena projeto de regularização
fundiária em Vitória doMearim

Divulgação

Cooperação Técnica com a
Corregedoria Geral da Justi-
ça e a Serventia Extrajudicial,
para inclusão da REURB de
Vitória do Mearim no projeto
“Justiça Real”, que promove
ações para regularização de
áreas urbanas e rurais, em co-
operação com os órgãos dos
três poderes, entidades afins
e sociedade civil organizada.

Segundo Eduardo de Pá-
dua, Oficial Registrador do 1º
Ofício, a mediação do Núcleo
de Regularização Fundiária da
CGJ foi decisiva para o avan-
ço da concretização da
REURB em Vitória do Mea-
rim. “O Núcleo se mostra um
instrumento muito importante
de auxílio das partes envolvi-

das no processo da REURB,
trazendo os esclarecimentos e
informações técnicas neces-
sárias ao melhor andamento
do processo”, pontuou.

Joarbson Costa, represen-
tante do Município de Vitória
do Mearim, ressaltou a cele-
ridade no esclarecimento das
dúvidas existentes. “Em duas
reuniões conseguimos chegar
a um consenso sobre a análi-
se e solução da demanda
apresentada ao Núcleo da
Corregedoria”, destacou.

Participaram da reunião
os membros do Núcleo de
Regularização Fundiária,
Daniel Sousa e Jéssica Go-
mes; e pelo Município de
Vitória do Mearim, Jonatas

Ribeiro e Ivan Marques.

O NÚCLEO
O Núcleo de Regularização

Fundiária da Corregedoria Ge-
ral da Justiça foi restabelecido
e reformulado pelo Provimen-
to 34/2020,  com a coordena-
ção-geral da juíza Ticiany Ge-
deon Maciel Palácio, auxiliar
da CGJ e responsável pelas
Serventias Extrajudiciais.

O Núcleo tem como finali-
dade a promoção de ações de
regularização do uso da terra.
Atua em processos administra-
tivos de conflitos fundiários,
podendo monitorar e fiscalizar
a atividade cartorária nas ques-
tões relacionadas à regulariza-
ção fundiária. (Assessoria)

Procurador-geral de justiça inaugura
Promotoria de Justiça de Coroatá

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, inaugurou,
na manhã desta quarta-feira, 4, a nova sede das Promotorias
de Justiça de Coroatá. O novo prédio, localizado na Rua Nova,
s/n, no Centro, tem 251,70m² de área construída e foi resultado
de um investimento de R$ 875.914,03.

O prédio dispõe de estrutura composta por quatro gabinetes
para promotores de justiça, sala de servidores, sala de reunião,
copa, recepção, sala de segurança, sala de rack, protocolo, ar-
quivo, além de quatro banheiros com acessibilidade. A Promo-
toria também tem acesso e vaga de estacionamento para pes-
soas com deficiência, idosos e gestantes.

O diretor das Promotorias de Justiça de Coroatá, Gustavo
Bueno, destacou o empenho do procurador-geral de justiça em
entregar novas sedes de Promotorias de Justiça, mesmo com
as obras sendo executadas em meio à pandemia de Covid. “É
com muita alegria e um prazer enorme que o Ministério Públi-
co os recebe na casa de vocês para começar uma etapa nova,
em uma casa nova”, afirmou, dirigindo-se aos presentes.

O presidente da Associação do Ministério Público do Esta-
do do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara França Júnior,
ressaltou que o Ministério Público é um dos pilares da demo-
cracia. “Muitas vezes, é no gabinete do promotor ou da promo-
tora de justiça que está a última esperança das pessoas menos
favorecidas, que tiveram seus direitos desrespeitados por par-
ticulares ou pelo Poder Público”, observou.

O prefeito de Coroatá, Luís Mendes Ferreira Filho, agrade-

ceu a presença do procurador-geral na cidade e disse que a
parceria entre o Ministério Público e o poder público beneficia
a população. “Sua presença aqui é um triunfo para cada um de
nós porque sabemos que o senhor aproxima cada vez mais o
Ministério Público da população, e a gente sabe que o Ministé-
rio Público é um defensor dos direitos da sociedade”.

Em seu discurso, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, destacou que a entrega da nova sede fortalece a atu-
ação do Ministério Público no município. “Hoje estamos dando
mais um passo para cumprir nosso compromisso de gestão,
que é priorizar as promotorias de justiça, isto é, priorizar o for-
talecimento dos serviços do Ministério Público em cidades do
interior, onde há maior carência pela manutenção dos direitos
fundamentais”, destacou.

O procurador-geral informou que Coroatá é o sexto municí-
pio a receber uma nova sede, durante sua gestão, e que ainda
entregará novas instalações em Mirador, Loreto, São Domin-
gos do Maranhão e Santa Luzia do Paruá.

Compuseram ainda o dispositivo de honra o prefeito de Pe-
ritoró, Josué Pinho da Silva Júnior; a promotora de justiça de
Coroatá, Aline Albuquerque Bastos; a vereadora Maria de
Lourde Pereira e Pereira, presidente da Câmara Municipal de
Coroatá; a juíza Anelize Nogueira Reginato, diretora do Fórum
de Coroatá; o delegado de Polícia de Coroatá Rafael da Rocha
Martins Franklin e a defensora pública do município Isabella
Ruth Carminatti Seixas.

Do MPMA, prestigiaram a solenidade o diretor-geral da
PGJ, Júlio César Guimarães; os promotores de justiça There-
za Muniz de La Iglesia (chefe de gabinete do PGJ), Luiz Muniz
Rocha Filho (coordenador do Gaeco e da CAEI), Lítia Ca-
valcanti (coordenadora do Centro de Apoio Operacional do
Consumidor), Fernando Berniz e Ana Carolina Cordeiro de
Mendonça, integrantes do Gaeco, Luís Samarone Batalha
Carvalho, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Itapecuru-Mirim, e Valéria Chaib, titular da 3ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Codó.

A solenidade também foi acompanhada por servidores
do MPMA e autoridades civis e militares. (Redação:
CCOM-MPMA)

Eduardo Nicolau ressaltou fortalecimento do MPMA

Divulgação/MPMA

Cerimônia foi acompanhada por membros,
servidores e comunidade de Coroatá

Divulgação/MPMA

Novo prédio da sede das Promotorias de Coroatá

Divulgação/MPMA
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