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By Isabel Mueller

O dia pode ser
cheio de revira-
voltas ou apre-
sentar uma si-

tuação inesperada. Tome cuidado
com energia de guerra, de antago-
nismo. Você pode se sentir isola-
do ou esgotado, porque vai sentir
que ninguém te apoia ou que es-
tão contra você. Tome cuidado
com ações sem pensar, sem pon-
derar. O dia pode ser intenso e
agitado, mas você precisa buscar
a calma.

O dia traz adia-
mento e disper-
são. Tome cui-
dado com exces-

so de caos ou emoções difusas,
que te fazem não seguir concen-
trado. Saiba viver com mais leve-
za e harmonia com as pessoas,
embora possa se decepcionar com
alguém próximo. É importante se
desvencilhar de ilusões e dialogar
no tempo adequado para tirar pos-
síveis confusões.

Pode ser preci-
so acalmar a sua
ansiedade hoje,
refletindo mais

sobre seus planos e suas metas.
Você pode se conectar positiva-
mente com um amigo ou refletir
sobre seus amigos atuais. Se es-
tiver passando por recuperação
de saúde, pode sentir uma melho-
ra se fizer repouso.

O dia traz dina-
mismo e resolu-
ções. Ótimo dia
para resolver

problemas antigos ou solicitar
ajuda das pessoas que podem te
auxiliar. Tome cuidado para não
ficar buscando soluções impossí-
veis ou que não são adequadas.
Além disso, fique atento à falta
de cuidado e equilíbrio em suas
ações. Sua ambição pode ser gran-
de, mas é preciso pôr os pés no
chão e agir com mais moderação.

Você pode rece-
ber alguma men-
sagem hoje ou
receber visitas

de pessoas de longe. Hoje o dia te
leva a organizar seus pensamen-
tos, por isso é importante apro-
veitar bem seu tempo para estu-
dar ou refletir. No mais, o dia pode
trazer harmonia e certa paz, ainda
que momentaneamente.

O dia pode trazer
certo incômodo
ou preocupação.
Pode estar na

hora de dar um passo a mais e in-
vestir em uma ideia nova, abando-
nando velhas situações que não
estão dando resultado. Tome cui-
dado com excesso de preocupa-
ção: a saída será se aperfeiçoar,
buscar o novo e sair da mesmice.
Existe também alguma vitória e a
necessidade de descansar antes
de avançar.

Tome cuidado
com depressão e
tristezas, princi-
pa lmente por

causa de relacionamentos ou fa-
miliares. Saiba se manter pacifi-
co e estável. O dia pode trazer uma
calmaria e até um certo tédio. Se
conseguir se manter organizado,
observador, pode conseguir ter
boas ideias ou conversas revela-
doras e cheias de profundidade.

Tome cuidado
com pessoas
querendo te su-
gar, dominar e

manipular ou abusar da sua boa
vontade. Saiba ser generoso, mas
na medida certa. Outra coisa: se
estiver dependente de alguém ou
de um trabalho e sentir que tem
medo de mudar ou de realizar algo
diferente, saiba que essa depen-
dência pode ser um sinal de difi-
culdade de acreditar mais em si
mesmo.

As questões fi-
nancei ras po-
dem ser o ponto
alto do dia: tra-

balho e prazos podem estar tiran-
do sua paz. Se for o seu caso, a
sua criatividade precisa ser ati-
vada � e o descanso também. Não
vai adiantar ficar ansioso ou in-
flexível, então saiba buscar coi-
sas novas. As relações afetivas
podem trazer o desafio da entre-
ga. Se existir confiança e amor, a
relação tende a se fortalecer.

A família é o pon-
to dominante
deste dia, então
tome cuidado

com a dificuldade de agir com sa-
bedoria e consciência. Uma notí-
cia pode chegar, tirando você da
inércia ou do seu descanso. Um
hobby pode te trazer bem-estar.
Vale a pena se dedicar a alguma
coisa à qual você sempre quis, mas
para a qual nunca teve tempo; será
terapêutico.

Você pode ficar
irritado e impaci-
ente hoje. Saiba
ter mais calma e

liderar as pessoas de forma amo-
rosa. Você pode receber muita aju-
da ou resolver muitos problemas
com certa facilidade, dinamismo
e inteligência. Algo que estava
adormecido ou esquecido pode
retornar: uma situação, uma ideia
ou uma pessoa.

O dia pode trazer
certo apego, ciú-
me e alguma ne-
cessidade de se-

duzir ou de ter seus desejos aten-
didos. Tome cuidado com um com-
portamento manipulador ou muito
protetor. Seu autocuidado está
ativado e vale a pena cuidar mais
de si mesmo, recuperando sua
autoestima. Tome cuidado com
excessos.
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Cidade

- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e

CNH A/D
- Alinhador e Balanceador
- Caseiro
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Técnico em Informática
- Marceneiro
Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Vendedor Externo de Placa Solar - Disponibili-

dade para viajar e possuir carro
- Pedagoga - Com experiência para série iniciais
- Gerente Comercial - Nível Superior em Adminis-

tração; CNH "B" e possuir carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cur-

sando Marketing
- Pedreiro de Levante
- Carpinteiro
- Armador de Ferragens
- Ajudante Geral
- Auxiliar de Departamento Pessoal - Ensino

Médio; Experiência em Pacote Office.

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.

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
MARILDA  TAVARES DA ROCHA

CPF 282.459.703-87
MARILDA TAVARES DA ROCHA – CPF 282.459.703-87. Torna público que obte-

ve junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA-MA,
em São Luís a Licença Única Ambiental de Regularização (LUAR) e Autorização de
Supressão Vegetal com o número de processo 105651/2022, para atividade Pecuária
da propriedade: Fazenda Sossego, com acesso a M/D da BR-010 sentido Açailândia-
Itinga do Maranhão por 13 Km, entrada no povoado Cajupara, com 22,5 Km adentro,
S/N, zona rural, sob as coordenadas – Lat.: 04º37’08,22'’ S e Long.: 47º19’19,67'’ O
– Itinga do Maranhão – MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 009/2022 – CPL OBJETO: Recuperação de
macro e micro drenagem, do município de Sítio Novo – MA, de acordo com
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: Dia 10 de
Junho de 2022 às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos). ENDEREÇO: Av.
Leonardo de Almeida s/n Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO: Menor
Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratui-
tamente 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, estan-
do 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
Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCE-
LINO – PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 010/2022 – CPL OBJETO: Restauração de
estradas vicinais, no município de Sítio Novo – MA, de acordo com a Lei nº
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: Dia 10 de Junho de
2022 às 10:00 hs (dez horas). ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n
Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço CRITÉRIO DE
JULGAMENTO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 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 solicitação à CPL e o paga-
mento 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 Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Leonardo de Almeida s/n, Cen-
tro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO – PRESI-
DENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 011/2022 – CPL OBJETO: Reforma e ampli-
ação do Hospital municipal de Sítio Novo – MA, de acordo com a Lei nº
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: Dia 13 de Junho de
2022 às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos). ENDEREÇO: Av. Leonardo
de Almeida s/n Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL:
O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente
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 solicitação à CPL
e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido
através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando dispo-
nível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede
da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Leonardo de Almeida s/
n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO –
PRESIDENTE CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2022 - CPL. A Câmara Municipal de
Vila Nova dos Martírios/MA , através da CPL, torna público para conhe-
cimento dos interessados que realizará licitação em epigrafe na seguinte
forma: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO
DE CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2022, DESTA
CÂMARA MUNICIPAL. MODALIDADE: Tomada de Preço, por menor preço
global; Data de abertura: 13 de junho de 2022, as 14:00 horas, LOCAL:
Sala de reunião da CPL, na sede da Câmara Municipal, localizada Av. Rio
Branco, s/n, Centro, Vila Nova dos Martírios/MA. Na forma da Lei n° 8.666/
93 e suas alterações. 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 distanciamento mínimo de
1 (um metro) entre os presentes na sessão. Este Edital e seus Anexos
estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação
no mesmo endereço, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 11:30 horas,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido mediante o recolhi-
mento da importância, mediante taxa no valor de 25,00 (vinte e cinco reais),
que será recolhido exclusivamente, através de Documento de Arrecada-
ção Municipal – DAM aos cofres públicos através do Departamento da
Receita Municipal/Secretaria Municipal de Finanças, ou ainda pelo portal da
transparência (www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br). Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço. Vila Nova dos Martírios - MA, 25 de maio de
2022. MARCELO CLÁUDIO GOMES - Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022 - CPL. A Câmara Municipal de
Vila Nova dos Martírios/MA , através da CPL, torna público para conhe-
cimento dos interessados que realizará licitação em epigrafe na seguinte
forma: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA
PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER O EXER-
CÍCIO DE 2022, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MODALIDADE: Tomada de
Preço, por menor preço global; Data de abertura: 13 de junho de 2022, as
10:00 horas, LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Câmara Munici-
pal, localizada Av. Rio Branco, s/n, Centro, Vila Nova dos Martírios/MA. Na
forma da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Considerando o atual momen-
to de pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de seguran-
ça sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e
distanciamento mínimo de 1 (um metro) entre os presentes na sessão.
Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comis-
são Permanente de Licitação no mesmo endereço, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00 às 11:30 horas, onde poderão ser consultados gratui-
tamente ou obtido mediante o recolhimento da importância, mediante taxa
no valor de 25,00 (vinte e cinco reais), que será recolhido exclusivamen-
te, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM aos cofres
públicos através do Departamento da Receita Municipal/Secretaria Muni-
cipal de Finanças, ou ainda pelo portal da transparência
(www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br). Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Vila Nova dos Martírios - MA, 25 de maio de 2022.
MARCELO CLÁUDIO GOMES - Presidente da CPL.

COMUNICADO
ANTONIO CARLOS DA SILVA - ME, CNPJ: 02.540.958/0001-09,

localizado em Imperatriz-MA, torna público que REQUEREU a Li-
cença Ambiental de Regularização para a atividade de Comércio
Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicas à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMMARH. Processo
4441/2021,  em 22/11/2021.

Durante prestigiada cerimônia, Rotary Club e Comitê da Cidadania de
Imperatriz prestam homenagem ao promotor de justiça Sandro Bíscaro

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

Fone: (99) 99164-2090.

Raimundo Primeiro

Na noite de quarta-feira, 18 de maio, o promotor de Justiça
Sandro Pofahl Bíscaro foi homenageado, durante prestigiada so-
lenidade realizada na sede do Rotary Club, na rua Frei Manoel
Procópio, Beira-Rio.

A homenagem foi um reconhecimento aos relevantes servi-
ços por ele prestados a comunidade, feita pelo Rotary Club e o
Comitê da Cidadania de Imperatriz. A apresentação ficou a car-
go do empresário Atenágoras Reis Batista, mostrando o perfil
do agraciado.

MESA – A mesa de trabalhos foi composta por Maria Ivanilde
Oliveira Santos (presidente do Rotary Club Imperatriz), Elane
Cavalcante (segunda vice-presidente da Casa da Amizade, cuja
presidente é Maria Joana Arraes), José Carlos Plácido (vice-pre-
sidente do Comitê da Cidadania), Joaquim Félix de Castro Neto
(presidente do Rotary Club Imperatriz-Entroncamento), Deus-
dete Santos Souza, ex-governador do Distrito 4490 do Rotary
Club, Ano Rotário 1998-99, além do major Anderson Barbosa
Lima, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar do Estado do
Maranhão (3º BPM-MA).

Durante o evento, o major Alan Camelo Ferreira, coordenador
do Pacto pela Paz, programa criado pelo Governo do Maranhão,
por meio da Lei nº 10.387 de 21 de dezembro de 2015, com a
finalidade de promover paz social e a cultura dos direitos huma-
nos e do respeito às leis, usou da tribuna para falar sobre o traba-
lho desenvolvido pelo promotor Sandro Bíscaro, contribuindo,
desta forma, “enormemente com o processo de transformação
da cidade”, se envolvendo efetivamente em ações que visam
melhorias para os diversos setores da comunidade.

Em entrevista a reportagem de O PROGRESSO, o promotor
de Justiça Sandro Bíscaro destacou ter ficado muito feliz em ser
homenageado pelo Rotary Club e o Comitê da Cidadania de Im-
peratriz, “entidades com as quais trabalho junto, tendo respeito –
e profundo apreço”.

Sandro Bíscaro acrescentou, a propósito, ter sido “um agra-
decimento ao trabalho que tenho realizado, desde que aqui che-
guei. O último e, mais importante trabalho que desenvolvemos,
juntos, foi o de combate a perturbação do sossego, uma deman-
da muito antiga, e que não conseguia ser resolvida. Hoje em dia,
percebemos que estamos controlando. Este, talvez, tenha sido o
principal trabalho em conjunto, o que levou as instituições a me
prestarem esta homenagem”.

AUTORIDADES  – Participaram da homenagem, integrantes
do Comitê da Cidadania e do Pacto pela Paz, entre outros, entre

outras autoridades e convidados especiais, Rosa Arruda Coelho
(secretária de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Muni-
cípio), Jadilson Cirqueira de Sousa (promotor do Meio Ambien-
te), Josenildo José Ferreira (diretor da Guarda Municipal), médi-
cos Lourival de Lima Silva e Felipe Batista de Carvalho, respecti-
vamente, perito e diretor do Instituto de Criminalística de Impe-
ratriz (Icrim) e Eduardo Soares Sousa (secretário de Governo e
Projetos Estratégicos do Município).

SOBRE O HOMENAGEADO
Sandro Pofahl Bíscaro, 50 anos, nasceu em 10 de julho de

1971, em Boa Vista (Roraima), é casado com a pediatra Larissa
Nogueira Chaves Bíscaro, natural de João Lisboa (Maranhão). É
pai de Sofia (17 anos), Vitor (10 anos) e Pedro (6 meses).

CONHECENDO O ROTARY CLUB
O Rotary é uma rede global de líderes comunitários, amigos

e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e
entram em ação para causar mudanças duradouras em si mes-
mas, nas suas comunidades e no mundo todo. Por meio de
projetos sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização,
paz, saúde e recursos hídricos, sempre procura maneiras de
criar um mundo melhor.

CONHECENDO O COMITÊ DA CIDADANIA
O Comitê da Cidadania de Imperatriz, criado em 28 de abril de

2007, com sede na avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 396,
Centro, é uma entidade sem fins lucrativos e duração indetermi-
nada, repudia todas as formas de preconceito, discriminação e
deve ser instrumento da defesa da democracia e dos direitos hu-
manos tendo sua base de atuação na cidade de Imperatriz (MA).
O Comitê da Cidadania de Imperatriz é formado por pessoas com-
prometidas e preocupadas com a justiça social, com a honestida-
de, com a transparência, que sonham, desejam e lutam por um
mundo melhor, por uma cidade melhor.

Promotor de Justiça Sandro Bíscaro,
durante pronunciamento: emoção

Mesa de trabalhos composta por
rotarianos e autoridades

Solenidade movimentou a sede do Rotary Club,
com expressivo número de convidados

Fotos: Divulgação
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