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DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

Marwelblog
Por Moreira Silva

FORMATURA HOMENAGEM
AO DIA DA VITÓRIA

No dia 9 de maio, o 50° BIS realizou uma
formatura alusiva ao dia da vitória comemora-
do no dia 8 de maio, a data é do aniversário de
77 anos do triunfo dos países aliados na Euro-
pa, encerrando a Segunda Guerra Mundial.

Foi lida a ordem alusiva ao dia da vitória, e
em seguida o Tenente-Coronel MENDES
MELO, Comandante do 50° BIS, acompanha-
do do Capitão ARIEL, chefe da agência fluvial
de Imperatriz; do Capitão ANDRADE, chefe
do destacamento de controle do espaço aéreo
de Imperatriz; e do Cabo veterano EVALDO,
praça de 1955; realizaram a colocação de uma
corbelha de flores no monumento da Força
Expedicionária Brasileira ( FEB ) e no fim o
desfile dos militares em homenagem ao co-
mandante do 50°BIS.

HOMENAGEM AS MÃES DA
FAMÍLIA MILITAR

Destaque para o Sr, Tenente-Coronel, MEN-
DES MELO e demais oficiais e praças, desta-
que para sua esposa Senhora DANIELE e de-
mais senhoras do 50 BIS, por proporciona-
rem um almoço em homenagem às mães do
50° BIS no recente Dia das Mães, com direito
a uma mensagem do Comandante do Exérci-
to, e no fim nosso comandante do 50° BIS,
Tenente-Coronel MENDES MELO, fez uso da
palavra e encerrou a homenagem com um
sorteio de brindes para as Mães da família
militar do 50° BIS.

DESTAQUE ESPECIAL
Para o Sr Coronel, ROBERTO FURTADO

BATISTA, que comandou o 50°BIS em 2016/
17 e para o Juiz de Direito, ADOLFO PIRES
DA FONSECA NETO, pelo apoio ao povo de
suas respectivas regiões.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns para o Juiz do TRE, GILSON RA-

MALHO RAMALHO DE LIMA, pelo seu ani-
versário no próximo domingo dia 22 de maio.
Sócio honorário do Marwel, o capacitado Ho-
mem do Direito, recebe os parabéns de todos
da primeira Escolinha de futebol de Imperatriz.

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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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

Geral

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MO-
DALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Con-
tratação de empresa para a recuperação de estradas vicinais no municí-
pio de João Lisboa (MA). BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Pro-
posta de Preços: às 08:00 horas do dia 02 de Junho de 2022. O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs
às 12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João
Lisboa – MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a
ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA – PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 TOMADA DE PREÇOS
Nº 007/2022 – CPL OBJETO: Contratação de empresa para conclusão
do remanescente de construção de escola de seis salas de aula, com
quadra, no povoado Boa Lembrança, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. DATA DE ABERTURA: Dia 03 de Junho de 2022 às
14:15 hs (quatorze horas e quinze minutos). ENDEREÇO: Av. Leonardo
de Almeida s/n Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDI-
TAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente por meio do site http://sitionovo.ma.gov.br/portal-transparencia,
mural de licitações do TCE https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul ou via e-mail cplsitionovoma@outlook.com ou mediante solicita-
ção à CPL e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser
recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, es-
tando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00
horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Leo-
nardo de Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ
SILVA FRANCELINO – PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
008/2022 – CPL OBJETO: contratação de empresa para construção de
escola de seis salas de aula, com quadra, no povoado Santa Maria, de
acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: Dia
07 de Junho de 2022 às 08:30 hs (oito horas e quinze minutos). ENDEREÇO:
Av. Leonardo de Almeida s/n Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO:
Menor Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global OBTEN-
ÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente por meio do site http://sitionovo.ma.gov.br/portal-transparen-
cia, mural de licitações do TCE https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsi-
te/mural.zul ou via e-mail cplsitionovoma@outlook.com ou mediante solicita-
ção à CPL e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta 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. Leonardo de Almei-
da s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO
– PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

CNPJ 06.759.104/0001-60
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Avenida Fabrí-
cio Ferraz, nº 112, Centro - Montes Altos/MA, sob égide da Lei Federal n.º
8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, Licita-
ção Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando Contratação de empresa especializada para execução e
recuperação de macro e micro drenagem, conforme condições e espe-
cificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. A abertura da sessão
pública será no dia 02 de junho de 2022, às 09h00min (nove horas). O
edital encontra-se disponível no site https:// www.montesaltos.ma.gov.br,
podendo ser solicitado pelo e-mail editais.montesaltos2021@gmail.com e
poderá ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min
ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir da data de sua publicação
mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede
bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na Pre-
feitura Municipal de Montes Altos, Sala da Comissão de Licitação, no
endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a
Comissão Permanente de Licitação. Montes Altos - Maranhão 11 de maio
de 2022. Márcio Roberto Silva Mendes – Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

CNPJ 06.759.104/0001-60
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Avenida Fabrí-
cio Ferraz, nº 112, Centro - Montes Altos/MA, sob égide da Lei Federal n.º
8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, Licita-
ção Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando Contratação de empresa especializada para execução de
urbanização do canteiro central da avenida Fabricio Ferraz, conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. A
abertura da sessão pública será no dia 02 de junho de 2022, às 14h00min
(catorze horas). O edital encontra-se disponível no site https://
www.montesaltos.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail
editais.montesaltos2021@gmail.com e poderá ser consultado gratuita-
mente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido
impresso a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da
taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, atra-
vés do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Montes
Altos, Sala da Comissão de Licitação, no endereço supracitado. Informa-
ções adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação. Montes Altos - Maranhão 11 de maio de 2022. Márcio Roberto
Silva Mendes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA
AVISO DE LICITAÇÃ

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022-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 De-
creto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Reali-
zará às 10:00 hs (dez horas) do dia 27 de Maio de 2022, a licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por
Item, OBJETO:  Registro de Preços para eventual Contratação de empre-
sa do ramo pertinente para Aquisição de Material de Permanente (Infor-
mática), para atender as necessidades do Município de Senador La Ro-
cque - MA, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos 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 gratui-
tamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso ende-
reço 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), 10 de Maio de 2022. Rai-
mundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022-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 De-
creto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Reali-
zará às 10:00 hs (dez horas) do dia 30 de Maio de 2022, a licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por
Item, OBJETO:  Registro de Preços para eventual Contratação de empre-
sa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
com reposição de peças em equipamentos de informática, para atender
as necessidades 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 PUBLI-
CAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço.Senador La Rocque (MA), 10 de Maio de
2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022-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 De-
creto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinentes à espécie, Reali-
zará às 10:00 hs (dez horas) do dia 31 de Maio de 2022, a licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por
Item, OBJETO:  Registro de Preços para eventual Contratação de empre-
sa comercial para fornecimento de refeições prontas (self-service e tipo
quentinha), buffet, coquetel, lanches e salgados em geral, de interesse
desta Administração Publica, Este Edital e seus anexos estão à disposi-
ção 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 con-
sultados 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),10 de Maio de 2022. Raimun-
do Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022-CPL.  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, Lei. nº 8.666/93, Lei complemen-
tarn°123/2006,  regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e
demais normas atinentes à espécie, Realizará às 10:00 hs (dez horas)
do dia 01 de Junho de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Item, OBJETO:  Contratação de
empresa para aquisição de equipamentos utilizados na construção cível
relacionados a fabricação de pré moldados e manipulação de massa ci-
mentícia, para atender as necessidade do Município de Senador La Roc-
que/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 COM-
PRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclare-
cimentos adicionais, no mesmo endereço.Senador La Rocque (MA), 10 de
Maio de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo - Pregoeiro Municipal.

13ª Semana do MEI acontece de 16 a 20 de maio em todo o MA
Inscrições são gratuitas e já estão abertas nas unidades do

Sebrae nos municípios e Salas do Empreendedor. Na Região To-
cantina, as capacitações serão realizadas em sete municípios.

A Semana MEI, promovida anualmente pelo Sebrae para ofe-
recer uma programação ampla de oficinas, palestras e atendi-
mento especializado para os microempreendedores individuais
(MEI), acontece a partir desta segunda-feira, 16, em todo o Bra-
sil. Até sexta-feira, 20, as atividades

serão oferecidas gratuitamente em todas as unidades regionais
do Sebrae no estado, nas Salas Empreendedor e em espaços de
parceiros institucionais.

No Maranhão, serão promovidas cerca de 400 ações gratuitas
em 97 municípios da área de abrangência das 12 regionais do
Sebrae no estado. São palestras, oficinas, consultorias, cursos,
atendimento individualizado e orientação empresarial ao MEI.

Em cada dia da Semana do MEI 2022, o empreendedor vai
acompanhar atividades para se inspirar, inovar, planejar os negó-
cios, cuidar das finanças e vender mais e favorecer a abertura de
novos pequenos negócios e capacitação

Na Região Tocantina, o Sebrae vai realizar ações da Semana
MEI em Imperatriz e mais seis municípios, com programação
presencial de palestras, oficinas e consultorias. São eles, João
Lisboa, Buritirana, Campestre, Montes Altos, Porto Franco e
Estreito. Nos municípios, as inscrições estão sendo realizadas
nas Salas do Empreendedor.

Sobre o MEI
Atualmente, o Brasil conta com pouco mais de 13,8 milhões

de donos de pequenos negócios formalizados como MEI por todo
o país. No Maranhão, são 165 mil MEIS cadastrados (dados do
dia 30/04), sendo 56,1 mil em São Luís e 14,5 mil em Imperatriz,
os dois municípios de maior concentração de empreendedores
cadastrados nessa pessoa jurídica.

O Sebrae acredita que a Semana do MEI 2022 será uma gran-
de oportunidade para o microempreendedor individual buscar
capacitação e conhecimento para a retomada dos negócios, de
forma mais sustentável, no período pós-pandemia.

“Foram dois anos muito difíceis para os empreendedores em
geral e os MEIs, em particular. Por isso, preparamos um evento
completo, pois sabemos dos desafios do dia a dia para o MEI e
acreditamos no potencial dos empreendedores para uma retoma-
da sustentável de seus negócios”,

coloca o diretor técnico do Sebrae estadual, Mauro Borralho
de Andrade, comentando que o MEI recebe uma atenção especial
do Sebrae por, geralmente, começarem na informalidade, sem
planejamento e pouco conhecimento sobre a gestão do negócio.

PROGRAMAÇÃO EM IMPERATRIZ

16 a 20.05 (Sebrae em Imperatriz)
Atendimentos e orientações: 8h às 12 e das 14h às 18h

Dia 16.05
Linhas de financiamento para o MEI (Bancos) - 19h
Previdência Social para o MEI – 20h

Dia 17.05
Linhas de financiamento para o MEI – 19h
Contabilidade para o MEI

Dia 18.05
Linhas de Financiamento para o MEI – 19h
Formação de preço de venda – 20h

Dia 19.05
Linhas de financiamento para o MEI – 19h
Marketing digital para o MEI – 20h

20.05
Linhas de financiamento para o MEI – 19h
Como aumentar suas vendas – 20h

- Vaqueiro
- Operador de Telemarketing
- Manicure
- Assistente de Loja - PCD
- Estoquista
- Técnico em Contabilidade
- Pintor Automotivo
- Supervisor de Vendas Externas - para traba-

lhar em Balsas-Ma
- Auxiliar de Serviços Gerais; Duas vagas
- Mensageiro
- Auditor

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.

Divulgação
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