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Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Weverton afirma que penhora de único imóvel é inadmissível:
�Vou trabalhar para que este projeto não seja aprovado�

A não penhora da casa própria é um direito adquirido

 Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O senador Weverton
(PDT-MA) criticou o projeto
que cria o Marco Legal das
Garantias de Empréstimos,
que tem como um dos itens
mais polêmicos a ampliação
da possibilidade de penhora do
único imóvel da família. Des-
de 1990, é proibido a penhora
e o confisco do único imóvel
da família por inadimplência
de empréstimos. “Trabalharei
com todas as forças para que
este projeto não seja aprova-
do no Senado da forma como
veio da Câmara. É inadmissí-
vel que uma família possa fi-
car sem seu lar para dar ga-
rantias às instituições financei-
ras, que já lucram bilhões”,
afirmou Weverton.

De iniciativa do Poder Exe-
cutivo, a versão do projeto do
Marco Legal das Garantias de

Empréstimos que está no Se-
nado é o substitutivo do rela-
tor na Câmara, deputado João
Maia, do PL do Rio Grande
do Norte. O texto reformula
as normas que regulamentam
as transações de tomada de
empréstimos em instituições
financeiras e os bens dados
como garantia em caso da não
quitação da dívida.

Pelas novas regras, o úni-
co imóvel da família poderá
ser penhorado se for dado
como garantia de empréstimo,
mesmo quando a dívida for de
terceiro, como, por exemplo,
um pai garantindo a dívida do
seu filho com a única casa da
família. O texto também per-
mite que um mesmo imóvel
possa ser dado como garantia
em mais de um empréstimo.
O projeto ainda acaba como

o monopólio da Caixa Econô-
mica em relação aos penho-
res civis. Pela proposta, joias,
relógios, canetas e prataria de
valor poderão ser penhorados
em outros bancos.

De acordo com o senador é
importante que as famílias te-
nham a garantia de que não vão
perder a casa própria por conta
de empréstimos, pois muitas
famílias estão se endividando
para conseguir sobreviver.

“A pessoa que pede dinhei-
ro para um banco, por uma
necessidade, uma urgência,
não pode perder a sua única
proteção, que é o lar. Por isso,
vou trabalhar para que esse
direito já adquirido não seja
modificado neste momento tão
difícil que a população está
vivendo”, explicou. ( Agência
Senado)

Mariana é recebida pelo
presidente Bolsonaro em Brasília

Durante o período em que
esteve a frente da coordenação
nacional do ministério da cida-
dania do governo Bolsonaro,
Mariana valorizou muito o agro-
negócio, em especial às famíli-
as que sobrevivem da agricul-
tura familiar. Foram ações e
recursos destinados para todo
o Brasil, com olhar diferencia-
do para o estado do Maranhão.

Algumas dessas ações e

recursos ainda estão por
acontecer, por isso, Mariana
resolveu ir até Brasília para
acompanhar e agilizar essas
demandas.

Sabedor do trabalho reali-
zado por Mariana e satisfeito
com seu desempenho quando
esteve titular da pasta no mi-
nistério da cidadania, o presi-
dente Bolsonaro a recebeu em
audiência na tarde desta ter-

ça-feira, 06. Em pauta assun-
tos relacionados especialmen-
te sobre o Maranhão, onde
Mariana Carvalho, pré-candi-
data a deputada federal, se
destaca como uma das prin-
cipais defensoras e articulado-
ras do governo federal.

“Foi uma conversa muito
boa. Seguramente nosso presi-
dente seguirá cuidando bem do
Brasil e nos ajudará a cuidar
também do nosso querido Ma-
ranhão. Ele tem compromisso
e palavra, certamente muito
mais será feito por nosso esta-
do”. Assegurou Mariana.

CAMINHÃO BAÚ
PARA IMPERATRIZ  - O
secretário nacional do minis-
tério da cidadania, Delcimar
Oliveira, ao lado de Mariana,
confirmou o enviou de um ca-
minhão baú para a prefeitura
de Imperatriz. O caminhão
deverá servir às famílias de
agricultores sob a coordena-
ção da secretaria municipal de
agricultura. A entrega está
prevista para a próxima sex-
ta-feira, 10, em São Luís.
Onde outras unidades também
serão entregues para outros
municipios maranhenses.

(Assessoria)

MPMAevitou pagamento de shows com
dinheiro público em três municípios

O Ministério Público do
Maranhão evitou, por meio de
ações judiciais e recursos, in-
terpostos pelo procurador-ge-
ral de justiça, Eduardo Nico-
lau, em abril deste ano, o gas-

to de R$ 1,65 milhão com pa-
gamento de cachês de canto-
res, bandas, estrutura de pal-
co e de som nos municípios de
Vitória do Mearim, Barra do
Corda e Bacabal.

O objetivo do MPMA foi
evitar o gasto excessivo com
festas enquanto as cidades en-
frentam problemas de infra-
estrutura, saúde, educação,
saneamento básico e demais
demandas coletivas. “Não
podemos permitir que um mu-
nicípio gaste milhares de re-
ais com show enquanto a po-
pulação sofre com a falta de
saneamento, saúde e outras
questões mais urgentes”, des-
taca o procurador-geral de jus-
tiça, Eduardo Nicolau.

As ações das Promotorias
de Justiça foram ajuizadas em
abril, ou seja, um mês antes
da polêmica envolvendo o
cantor sertanejo Zé Neto ao
criticar a cantora Anitta e a
Lei Rouanet.

Após a controvérsia, os
Ministérios Públicos da Bahia,
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Roraima e Mato Gros-
so questionaram o pagamen-
to de shows com dinheiro pú-
blico em 29 cidades.

VITÓRIA DO
MEARIM

No dia 7 de abril, a Pro-
motoria de Justiça de Vitória
do Mearim ingressou com
uma Ação Civil Pública com
pedido de liminar contra o
Município e o prefeito Rai-
mundo Nonato Everton Silva
para suspender o show do
cantor Wesley Safadão e ou-
tros artistas, anunciado para
comemorar o aniversário da
cidade.

Divulgação

Divulgação
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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

MURTA

MONITORAMENTO,
ALARME,

CFTV
E CERCA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE:

MPERATRIZI

CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA

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

By Isabel MuellerBy Isabel Mueller

Dia de potencia-
lidades. Você
pode sofrer al-
gum atraso, pro-
jeto ou situação

que estava esperando e que pode não
acontecer, mas isso não pode tirar a
sua segurança. Mantenha-se com
energia, vitalidade e força para con-
seguir se sustentar nos propósitos
que você quer continuar realizando.
O dia temalguns obstáculos,mas eles
trazem luzes para certas situações,
para refletir sobre o que quer ou não.

É muito importan-
te que você con-
fie na sua intuição
e não fique anali-
sando e refletindo

tanto. Mergulhe nos seus sentimen-
tos para ter mais contato com a sua
intuição. O dia pode ser meio estag-
nado e trazer alguns acúmulos para
serem resolvidos. Não vai ser um dia
tão produtivo, mas será um dia para
tirar da frente coisas que estavam
atrapalhando. Não tem tanta novida-
de e é um dia para sustentar as suas
escolhas.

Tome cuidado
com confusões no
dia de hoje, por-
que você pode fi-
car muito atrela-

do a pequenos problemas, entraves
e ter dificuldades para se livrar dos
obstáculos. Não fique refém do seu
ego nem das suas emoções. Tenha
sabedoria e autoconfiança. Além dis-
so, fique atento a ciúme e situações
de apego nas relações e com pesso-
as falsas. Reflita sobre se você quer
e pode ajudar pessoas que porventu-
ra chegarão até você hoje.

Dia em que a Lua
faz oposição aNe-
tuno em Peixes,
puxando para o
seu lado mental e

para a busca por novos objetivos.
Você pode ter um insight para perce-
ber que as suas atitudes, hábitos ou
uma situação específica precisam de
mudança. Você terá uma visão mais
profunda sobre a sua vida. Pode sur-
gir a necessidade de buscar novos
conhecimentos. Tome cuidado para
não pensar demais e não agir. É pre-
ciso tomar decisões concretas.

Para você avan-
çar e progredir, é
preciso ter certo
discernimento e
visão estratégica.

Se você for perfeccionista e ficar
controlando tudo, será um dia cheio
de entraves, brigas e desafios. Dia
em que você precisa ter um pouco
mais de iniciativa e coragem.

Você não pode fi-
car na superfici-
alidade das coi-
sas. É preciso
aprofundar um

pouco mais. Não precisa escarafun-
char demais e ficar estagnado, mas
manter o equilíbrio. Dia para relaxar
um poucomais, porque a Lua está no
seu signo, mas ela faz uma oposição
e você consegue relativizar as coi-
sas. As trocas e os diálogos podem
ser ricos se você mantiver o equilí-
brio e a possibilidade de se organizar
um pouco mais.

Você pode estar
um pouco mais
místico e intuiti-
vo, então apro-

veite essa energia para perceber
onde estão os excessos, as faltas e
as possíveis instabilidades em sua
vida. Se você não conseguir se co-
nectar a esse seu lado mais intuiti-
vo, será um dia instável e cheio de
alterações. Tome cuidado com o tra-
balho mental exaustivo: pense e re-
alize; não fique só pensando, porque
isso pode trazer indícios de falta de
autoconfiança.

É um dia em que
você consegue se
organizar, tirar da
frente muitas coi-
sas e trabalhar

bem como coletivo coma família, per-
mitindo-se tanto ajudar quanto ser
ajudado. O dia é mais harmonioso no
geral, mas os assuntos de família
estão mais potencializados e talvez
você tenha que resolver alguma bu-
rocracia. Aproveite para resolver os
problemas, pois a sua comunicação,
a sua sabedoria e a sua mediação
estão boas.

Hoje o dia é um
pouco mais caó-
tico para você. É
prec iso pegar

leve e tomar cuidado com os exa-
geros, principalmente no trabalho.
A sua saúde pode estar precisan-
do de atenção e você tem que dei-
xar algumas responsabilidades
nas mãos dos outros e olhar mais
para si mesmo. Dia em que é preci-
so soltar e ir para um caminho de
mais leveza.

Evite brigas e rigi-
dezmental. Não fi-
que escarafun-
chando o passado
e pensando em

algo que já foi, pois isso vai te deixar
mais triste, desanimado e você não
vai conseguir avançar. Se você esti-
ver passando por um problema para o
qual não está encontrando a saída, é
importante buscar ajuda para resol-
ver os seus entraves.

É um dia meio ca-
ótico e confuso,
mas ao mesmo
tempo as coisas
se solucionam

hoje. Saturno entra em retrograda-
ção no seu signo, permitindo que
você consiga permitir que as pesso-
as se aproximem, pois você estava
as afastando. Hoje é possível rela-
xar, ter um pouco mais de bom hu-
mor e ver as coisas por uma outra
perspectiva.

Tome cuidado
com o excesso de
sentimentalismo.
Hoje você pode

ser uma grande ajuda para as pes-
soas. Você está conseguindo dire-
cionar as pessoas com a sua intui-
ção e a sua empatia. Atente-se para
não querer carregar todo mundo
nas costas, prometendo mundos e
fundos e depois não conseguindo
cumprir. No geral, o altruísmo e a
generosidade falam mais alto e
você deixa de lado os seus interes-
ses para ajudar mais os outros.

RB MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI CNPJ: 19.435.386/0001-92.

R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ: 19.435.386/0001-
92, requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais - SEMA/MA, em 23/05/2022, Outorga do Direito de Uso da
Água (ODU) para poço raso para consumo humano, ponto latitude 5° 10'
16,74"”S e longitude 47° 44' 58,62"O, vazão 20 m³/h, bombeamento de 2
h/dia, na Rodovia Br 010, km 1390, localizada no municipio de Cidelândia-
MA, Bacia do rio Tocantins conforme o e-processo n° 108150/2022.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA
CNPJ: 03.937.098/0001-04

POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA , CNPJ: 03.937.098/
0001-04, requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais - SEMA/MA, em 25/05/2022, Licença Ambiental de Regularização
(LAR) para atividade de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, com
base localizada na Av. Maranhão,484-A, no município de Estreito-MA, con-
forme dados constantes no e-processo 110033/2022.

ATACADÃO S.A
CNPJ 75.315.333/0127-00

ATACADÃO S.A, CNPJ: 75.315.333/0127-00, requereu junto à Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, em 29/
04/2022, Outorga do Direito de Uso da Água (ODU) para poço raso para
consumo humano, ponto latitude 5°32’51.67"S e longitude 47°27’43.55"O,
vazão 20 m³/h, bombeamento de 2 h/dia, na Rodovia Br 010, km1345, Mo-
rada do Sol, localizada no municipio de Imperatriz- MA, Bacia do rio Tocan-
tins conforme o e-processo nº 88564/2022.

COMUNICADO
Giseele de Sousa Gusmão, CPF 645.550.973-00 torna

público, que requereu da Secretaria de Estado do Meio Am-
biente e Recursos Naturais-SEMA, autorização para Perfu-
ração de Poço – PP (água subterrânea de poços tubulares
profundos) para fins de irrigação e dessedentação animal, e-
processo nº 118011/2022, o poço será localizado na Fazenda
Iramar, Rodovia BR 010, Km 1425, Barra Azul, Açailândia –
MA, sob as coordenadas 4°52’30” S / 47°30’31,9” O.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO

PRESENCIAL Nº 007/2022 AVISO DE REDESIGNAÇÃO OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a realização de coleta, transporte, tratamento de resíduos de lixo hospita-
lar, grupos A, B e E, com comodato de bombonas/contêineres para acondicionamento e des-
tinação final de resíduos hospitalares, provenientes do Hospital Municipal Frei Alberto Beretta,
município de Sítio Novo MA. ABERTURA: 15 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 por Item OBTENÇÃO DO EDITAL: O
Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site https:/
/www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zulou mediante solicitação à Pregoeira 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 Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Leonardo de
Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO - PREGOEIRA
MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 A Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA, por sua
Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação
na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de
empresa para a prestação de serviços de transporte escolar, com motorista. CÓDIGO UASG:
980929. 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: 21 de Junho de 2022 às 08:30 hs (oito horas e trinta
minutos), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://sitionovo.ma.gov.br, no Mu-
ral de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail
cplsitionovoma@outlook.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa
mediante o recolhimento de R$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na
sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo (MA) sito na Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro,
nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRAN-
CELINO - PREGOEIRA MUNICIPAL.

ORAÇÃOASANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, 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 Aflição e Deses-

pero, 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 ao meu pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a
superar 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 benefícios do

grande Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamente 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

 Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e CNH A/D
- Alinhador e Balanceador
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar de Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Técnico em Informática
- Marceneiro
- Gerente Comercial - Nível Superior ou cursando áreas afins;
CNH A/B e carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cursando Marke-
ting
- Auxiliar de Departamento Pessoal
- Assistente de Suporte Interno
- Vendedor Externo (vendas de fretes)
- Empregada Doméstica
- Líder de Setor/Prevenção
- Coordenador de Clínica Odontológica - Graduação em
Odontologia
- Consultor Comercial
- Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Vendedor Externo de Placa Solar
- Açougueiro Desossador

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA

A Prefeitura Municipal de Imperatriz, com CNPJ nº 06.158.455/
0001-16 torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de
Instalação - LI , com número 11103152022, do Aterro Sanitário do
Município de Imperatriz - MA, conforme dados constantes no e-
processo nº 053054/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA

A Prefeitura Municipal de Imperatriz, com CNPJ nº 06.158.455/
0001-16 torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, Autorização para
Supressão Vegetal – ASV (SINAFLOR)  com registro nº 22107234
na FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA , localizada na Zona
Rural do Município de Imperatriz – MA. Para atividade de Aterro
Sanitário . Imperatriz-MA, 01 de Junho de 2022. Rosa Arruda Coe-
lho. Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTADO
DO MARANHÃO, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designado
pela Portaria nº 109/2021 de 28/05/2021, torna público que realizará às
09:00 horas do dia 21 de junho de 2022 , na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, localizada na Rua Marcos Silva, s/n, Centro -
São João do Paraíso/MA, Licitação na modalidade Pregão, na forma Pre-
sencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de
empresa para a AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA USO
PELA – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO do Município de São João
do Paraíso-MA, conforme Edital e Anexos, nos termos da Lei nº 10.520/
2002, seguindo subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e
demais normas aplicáveis ao Procedimento Licitatório. O Edital e seus
Anexos poderão ser consultado gratuitamente ou retirado na sala da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou ainda no portal da transpa-
rência. Por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrôni-
co no site: https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. E-mail:
cplsjparaiso@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço
São João do Paraíso – MA. São João do Paraíso – MA, 03 de junho de
2022. Ilton Rodrigues de Sousa Pregoeiro.

o progresso
EXPRESSÃO REGIONAL

Ligue e faça
suaassinatura

Fone:

3525-2278
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