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Marwelblog
Por Moreira Silva

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

MARWEL NOVOS SÓCIOS
Os profissionais de educação física UBI-

RACY FERREIRA CAMPOS, JOSÉ ALUÍSIO
MENDES DE SOUSA JUNIOR e RAPHAEL
CARDOSO FERNANDES, são os mais no-
vos sócios Honorários do Marwel. Na foto,
eles aparecem com o antigo sócio do Marwel
e aniversariante da próxima quinta-feira 26,
PEDRO ANTÔNIO, coordenador geral dos
Jogos Escolares 2022. Bem-vindos.

EX-FLAMENGO
Visando dotar os profissionais de educação

física cada vez mais de conhecimentos, o pre-
sidente do CREF21/MA, SANDOW FEQUES,
está trazendo o professor RAFAEL WINICKI,
ex-preparador físico do Flamengo profissio-
nal, para ministrar um curso de planejamento
do treinamento para alta performance, teoria
e prática no dia 28 de maio de 2022, na facul-
dade CEUM,A em São Luís. Vale o registro.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns para a Doutora LUCIANA FER-

RAZ CEZAR BARROS, pelo seu aniversário
na próxima quinta-feira, 26 de maio. A ilus-
tríssima aniversariante é filha do advogado e
Coronel R1 do Exército, MIGUEL DALADI-
ER BARROS. Na foto, vemos Doutora JULI-
ANA, Doutora LUCIANA, Dona ANTÔNIA,
Doutora ROSAMARIA, Doutor DALADIER
FILHO, Doutor DALADIER e os netos, MI-
GUEL e MATEUS.

CREF21/MA
Destaque para o presidente do CREF21/MA,

SANDOW FEQUES, que vem recebendo elo-
gios da sociedade organizada do Maranhão pela
sua competência e compreensão no comando
da autarquia especial mais moderna do Brasil.
Na foto, ele aparece ao lado do mais novo pro-
fissional de educação física do Brasil, JOSÉ
MOREIRA DA SILVA. Parabéns.
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Geral

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

- Operador de Telecompras
- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Serviços Gerais
- Auditor
- Auxiliar de Mecânico
- Departamento Fiscal
- Empregada Doméstica
- Operador de Caixa
- Açougueiro
- Recepcionista
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e

CNH "AD"
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.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS/TO

PROC. LICITATÓRIO Nº062 /2022
TOMADA DE PREÇO Nº002/2022

OBJETO: Contratação de ME ou EPP, equiparada na forma da Lei,
visando a futura contratação de empresa de engenharia civil especializa-
da para CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS/TO conforme Termo de Convênio, TIPO:
Menor Preço Global data: 02/06/2022. Hora: 08h00mim .

PROC. LICITATÓRIO Nº 063/2022
TOMADA DE PREÇO Nº003/2022

OBJETO: Contratação de ME ou EPP, equiparada na forma da Lei,
visando a futura contratação de empresa de engenharia civil especializa-
da para CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO DO TOCANTINS/TO conforme Termo de Convênio, TIPO: Me-
nor Preço Global data: 02/06/2022. Hora: 14h00mim .

.
IVON SOUSA RAMOS

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS/TO

Fortaleza - A Polícia Fe-
deral deflagrou a Operação
policial Skiagraphia, na manhã
desta sexta-feira (20), com o
objetivo de desmantelar esque-
ma de corrupção com indíci-
os de atuação de juízes fede-
rais, advogados, empresários
e servidores públicos em For-
taleza/CE. 

Cerca de 90 policiais fede-
rais cumprem 19 mandados
de busca e apreensão, expe-
didos pelo Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, em do-
micílios investigados nas cida-
des de Fortaleza/CE, Brasília/
DF, São Paulo/SP, Recife/PE
e Dourados/MS.

As investigações tiveram
início no ano de 2019, a partir
de notícia da Procuradoria da
Fazenda Nacional, e aponta-
ram indícios de participação de
magistrados, advogados e
empresários devedores do Fis-
co Federal em ações em cur-
so na Justiça Federal entre os
anos de 2012 a 2016 e que
resultaram em prejuízo bilio-
nário aos cofres da União.

Foram investigadas suspei-
tas de ilicitudes na condução
de processos de execuções
fiscais dos grandes devedores
da União; vínculos suspeitos
entre magistrados e advoga-
dos; fluxo financeiro suspeito;
falsificação documental com
simulação de intimações da
União, com prejuízo à Fazen-
da Nacional em benefício de
empresários.

Os investigados, a partir da
individualização da sua condu-
ta e da colheita de indícios e

Na ação, foram localizados
R$ 1.000,00 em cédulas fal-
sas no município de Palmeira

PF combate corrupção no Ceará
Estão sendo investigadas suspeitas de ilicitudes na condução de processos de execuções fiscais de grandes devedores da União

Assessoria/PRF

Na quinta-feira (19) a Po-
lícia Rodoviária Federal
(PRF), em ação integrada jun-
to a PF e ANM, deflagrou
uma operação de combate à

PRF, PF e ANM deflagram operação
de combate à extração ilegal de
minério, no sudeste do Pará

Apreensões feitas pela PRF em 2022 no Estado, já ultrapassam
os números do ano inteiro em 2021

extração ilegal de minério, na
região sudeste do Pará. 

As ações ocorreram na
zona rural entre os municípios
de Curionópolis (PA) e Ma-

rabá (PA). Na ocasião, foi fis-
calizado e interditado um ga-
rimpo ilegal de minério de
manganês.

Como resultado, a opera-
ção findou na apreensão de 01
(um) britador, 02 (duas) retro-
escavadeiras e cerca de 2.400
(duas mil e quatrocentas) to-
neladas de minério extraído de
forma irregular. A operação
integrada deve ser realizada de
forma rotineira nos próximos
meses.

No último domingo (15)
cerca de 800 (oitocentas) to-
neladas de manganês foram
apreendidas pela PRF na BR-
155, em Marabá (PA). O mi-
nério estava sendo transpor-
tado de forma ilegal num com-
boio de 13 (treze) carretas. 

De janeiro a maio desse
ano, foram apreendidos mais
de 1.500.000 (um milhão e
quinhentas mil) toneladas de
minério sendo transportadas
ilegalmente nas estradas e ro-
dovias federais do Pará pela
PRF. Quase o dobro apreen-
dido no ano inteiro em 2021.
(Assessoria/PRF)

Assessoria/PRF

provas, poderão responder in-
quérito policial pelo cometi-
mento, em tese, dos crimes de
corrupção ativa e passiva - ar-
tigos 317 e 333 do Código Pe-
nal; lavagem de dinheiro - arti-
go 1º da lei 9.613/98 e organi-
zação criminosa - art. 2º da lei
12.850/13, com penas de até
42 anos de prisão.  As investi-
gações continuam com análi-
se do material apreendido.

O nome da operação reme-
te à técnica de pintura “sha-
dow painting”, em que se
busca dar a ilusão de profun-
didade pelo contraste entre
sombra e luz. Com isso, os in-
vestigados simulavam estar à
luz do caminho público, mas

na verdade se encontravam às
sombras da lei.

Desdobramento
A PF informa que a equipe

policial que cumpriu Mandado
de Busca e Apreensão em es-
critório de advocacia, em São
Paulo/SP, apreendeu o valor de
R$ 930.000,00 em espécie com
suspeitas de origem ilícita, sen-
do providenciado depósito ban-
cário à disposição do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.
A investigação continua para
apurar a procedência desses
valores apreendidos e vínculo
com os fatos investigados. (Co-
municação Social da Polícia
Federal no Ceará)

PF apreende cédulas falsas
enviadas pelos Correios

Assessoria/PRF

das Missões.
Santo Ângelo/RS: a Polícia

Federal apreendeu, na tarde des-
sa quinta-feira (19/05), R$
1.000,00 em cédulas falsas en-
viadas através dos Correios, no
município de Palmeira das Mis-
sões/RS. Um homem de 33 anos
foi preso em flagrante na ação.

Policiais federais se desloca-
ram até a agência após o rece-
bimento de informações enca-
minhadas pela Gerência de Se-
gurança dos Correios, que ava-
liou que um envelope poderia
conter cédulas falsas ou algum
outro item ilícito.

Os policiais acompanharam
a entrega da encomenda feita
pelo Correios na residência da
destinatária, a qual seria uma
menor de sete anos de idade.
Um homem foi abordado com
um envelope em mãos, após
efetuar os registros de recebi-
mento com o agente dos Cor-
reios. Verificou-se que o ho-
mem é pai da destinatária da
encomenda. O envelope foi
aberto na presença dos polici-
ais, contendo 02 notas de R$
200,00, 03 notas de R$ 100,00
e 06 notas de R$ 50,00 falsas.

O homem foi preso em fla-
grante, conduzido à Delegacia
de Polícia Federal em Santo
Ângelo, indiciado pelo crime de
moeda falsa e encaminhado ao
sistema prisional da região. (Co-
municação Social da Polícia
Federal em Santo Ângelo/RS)
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