
o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-2Publicações
Quinta, 09 de junho de 2022

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

Quem diz
que o tem-
po traz

apenas desilusões, é que
não tem feito outra coi-
sa senão iludir-se. Tenha
os pés no chão e não
caia em qualquer conver-
sa. Seja mais realista.

Em qual-
quer fracas-
so, compre-

enda que você pode tra-
balhar, pode igualmente
servir, e quem pode ser-
vir carrega consigo um
tesouro nas mãos. Lute
pelos seus direitos e sai-
rá vencedor.

Por maior
que seja o
fardo do so-
f r imen to ,

lembre-se que Deus, que
amparou você ontem,
ampara também hoje e
com certeza amanhã
também.

Quem exe-
cuta com
alegria as

tarefas consideradas
menores, espontanea-
mente se promove às
tarefas consideradas
maiores. Faça sempre
com carinho as tarefas
propostas para você.

Reconheça
o fato de
que, muitas
vezes, a

pessoa nos parece indig-
na simplesmente por não
adotar os nossos pontos
de vista. Mesmo não
concordando com você,
a opinião alheia pode ser
muito importante.

Se você
ama real-
mente ou

pelo menos envia pensa-
mentos bons, verá que as
coisas mudarão diante
de seus olhos. Tudo faz
diferença.

Nesta vida,
quem não
tem dificul-

dades? Encare toda a di-
ficuldade como um desa-
fio, uma pedra no cami-
nho, e nunca se deixe
vencer por qualquer obs-
táculo.

Decida ser
feliz, sa-
bendo que

é uma atitude, um hábi-
to adquirido com a prá-
tica diária, e não o re-
sultado de uma conquis-
ta. Lembre-se que você
nasceu para viver bem
e ser feliz.

Lembre-se
que errar é
humano. O

erro ou engano dos ou-
tros talvez fossem os
seus se você estivesse
nas circunstâncias dos
mesmos. Pense nisso e
saiba perdoar.

Quem diz
que ama e
não procura

compreender e nem au-
xiliar, nem amparar e
nem servir, não saiu de
si mesmo ao encontro do
amor de alguém. Ame
para ser amado!

Em visita ao
lar de al-
g u é m ,

aprendamos a agradecer
o carinho do acolhimen-
to sem nos determos em
possíveis desarranjos do
ambiente. Faça uma vi-
sita e leve alegria a al-
guém.

Di f icu lda -
des no tra-
balho todos

nós temos, mas lembre-
se que quando você con-
verte o trabalho em ale-
gria, o trabalho se trans-
forma em um dos praze-
res de sua vida. Pense
nisso!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022-CPL . A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/
MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2022-CPL,
Menor Preço Por Item, cujo objeto é a Contratação de empresa para Aquisição de Armações
em Óculos e Lentes (conferidas por oftalmologista), destinados à Pessoas de Baixa Renda,
para Distribuição Gratuita, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Senador
La Rocque/MA, no dia 23 de Junho de 2022, as 10:00 horas, na sala da CPL, na Av. Mota e
Silva, s/n, centro, na forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/
2014. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº
8.666/93. 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 1M (um metro) entre os presentes na sessão. O edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no mesmo endereço de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou retirados na CPL,
ou ainda através do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço. Senador La Rocque (MA), 03 de Junho de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE
MACEDO- Pregoeiro – Decreto nº 053/2022-GAB.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2022-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 Janeirode 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 com-
plementarn°123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas
atinentes à espécie, Realizará às 10:00 hs(dez horas) do dia 24 de Junho de 2022, a licitação
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço Por Item, OBJETO:
Registro de Preços para eventual Contratação de empresa para a Aquisição de Equipamen-
tos e Material Permanente para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde,
e Hospitalar, junto a Secretaria de Saúde 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 e no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço.Senador La Rocque (MA), 03 de Junho de 2022. Raimundo Carvalho de Macedo -
Pregoeiro Municipal.

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
- 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 de Informática
- Marceneiro
- Gerente Comercial - Nível Superior em Administração ou

áreas afins e possuir carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cursando

Marketing
- 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
- Tapeceiro
- Auxiliar de Loja - PCD
- Auxiliar de Loja
- Açougueiro/Peixeiro
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas
- Auxiliar de Manobrista - CNH AB.

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.
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Geral

COMUNICADO
ANTÔNIO DE PÁDUA COELHO CPF: 042.653.511-15

ANTÔNIO DE PÁDUA COELHO, CPF: 042.653.511-15, requereu junto à Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA/MA, em 19/05/2020,
Outorga do Direito de Uso da Água (ODU) para poço raso para consumo humano, ponto
latitude 07° 03' 45.96"S e longitude 46° 08' 54,79"O, vazão 20 m³/h, bombeamento de
2 h/dia, no Povoado Caiçara, localizado no municipio de Fortaleza dos Nogueiras- MA,
Bacia do rio Mearim conforme o e-processo nº 71119/2020.

COMUNICADO
ANTÔNIO DE PADUA COELHO CPF: 042.653.511-15

ANTÔNIO DE PÁDUA COELHO, CPF: 042.653.511-15, requereu junto à Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, em 19/05/2020,
Outorga do Direito de Uso da Água (ODU) para poço raso para consumo humano, ponto
latitude 07° 03' 36,77"S e longitude 46° 06' 53,82"O, vazão 20 m³/h, bombeamento de
2 h/dia, no Povoado Caiçara, localizado no municipio de Fortaleza dos Nogueiras- MA,
Bacia do rio Mearim conforme o e-processo n° 71160/2020.

(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

São Borja/RS - A Polícia
Federal deflagrou nesta quar-
ta-feira (8/6) a Operação Che-
ckpoint, para reprimir os cri-
mes de evasão de divisas, co-
mércio irregular de câmbio e
lavagem de dinheiro.

Policiais federais cumprem
sete mandados de busca e
apreensão no município de
Horizontina, em endereços
vinculados a três investigados
e três empresas locais.

A investigação teve início
no ano de 2021 com a apre-
ensão de 29 mil dólares ame-
ricanos transportados de for-
ma oculta em um veículo que
trafegava pela BR-472.

A Polícia Federal apurou
que os suspeitos promovem,
com frequência, deslocamen-
tos para o Uruguai, onde ad-

Grupo criminoso adquiria moedas estrangeiras no
Uruguai para posterior comercialização no Brasil

Operação Checkpoint combate crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional

quirem moedas estrangeiras
para posterior comercializa-
ção no Brasil, especialmente

no norte do Rio Grande do Sul.
(Comunicação Social da Po-
lícia Federal em São Borja)

Assessoria/PRF

Organização criminosa obteve mediante fraude aproximadamente R$ 1 milhão

Operação Multi desarticula organização criminosa
especializada em fraudes previdenciárias

e crime de lavagem de dinheiro

Recife/PE - A Polícia Fe-
deral e Força-Tarefa Previ-
denciária em Pernambuco
deflagraram, nesta quarta-fei-
ra (8/6), a Operação MULTI,
no intuito de desarticular or-
ganização criminosa especi-
alizada em fraudes previden-
ciárias e crime de lavagem de
dinheiro.

Estão sendo cumpridos cin-
co mandados de busca e apre-
ensão e dois mandados de pri-
são preventiva, nas cidades de
Petrolina/PE e Fortaleza/CE,
expedidos pela 24º Vara Fe-
deral – Caruaru/PE, que tam-
bém determinou o bloqueio
cautelar de contas utilizadas

Assessoria/PRF

pela organização criminosa.
As investigações tiveram

início no ano de 2019 a partir
de um caso inicial no qual foi
efetuado um levantamento de
outros 12 benefícios usados no
esquema fraudulento, apre-
sentando documentos com
fotos que seriam do mesmo
falsário e identificando, ainda,
outros envolvidos nas fraudes,
dentre eles um foragido.

O esquema criminoso se
utilizava de transferências de
benefícios para localidades
diversas dos endereços de re-
sidência dos respectivos titu-
lares com mudança de órgão
pagador para contas também

abertas mediante fraude da
Caixa Econômica Federal. Na
sequência, os benefícios eram
desbloqueados para emprés-
timos e efetuadas solicitações
de valores significativos, con-
signados nos mesmos.

No decorrer das investiga-
ções, identificou-se que a or-
ganização criminosa teria se
apropriado indevidamente de
ao menos 25 benefícios e ob-
teve mediante fraude aproxi-
madamente R$ 1 milhão.

Por fazer uso de documen-
to público falso perante a agên-
cia bancária e subtrair valores
dessa instituição bancária me-
diante fraude, os investigados
incidiram na prática dos crimes
uso de documento falso, furto
qualificado e lavagem de di-
nheiro, cujas penas ultrapas-
sam os 25 anos de reclusão.

O nome da operação,
MULTI, faz alusão às múlti-
plas identidades assumidas
pelos envolvidos ao se passa-
rem pelos reais titulares dos
benefícios fraudados, bem
como valendo-se da ocultação
de valores em contas diversas
para a prática de lavagem de
dinheiro. (Comunicação So-
cial da Polícia Federal em
Pernambuco)

O Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) decidiu ontem (8)
que as operadoras de plano de
saúde não são obrigadas a
cobrir procedimentos médicos
que não estão previstos na lista
da Agência Nacional de Saú-
de (ANS). Cabe recurso con-
tra a decisão.

A Segunda Seção do STJ
entendeu que o rol de pro-
cedimentos definidos pela
agência é taxativo, ou seja,
os usuários não têm direito a
exames e tratamentos que
estão fora da lista. 

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu ontem (8)
que a negociação prévia en-
tre empresas e sindicatos é
obrigatória nos casos de de-

STF decide que negociação prévia é
obrigatória em demissões em massa

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/
A

gê
nc

ia
 B

ra
si

l

missões em massa.
Os ministros finalizaram o

julgamento de uma ação na
qual a Empresa Brasileira de
Aeronáutica (Embraer) con-

testou uma decisão do Tribu-
nal Superior do Trabalho
(TST) que confirmou a obri-
gatoriedade da negociação
coletiva nesses casos. Em
2009, cerca de quatro mil tra-
balhadores foram demitidos
pela empresa.

Por 6 votos a 3, o Supremo
definiu uma tese de repercus-
são geral que valerá para to-
dos os casos semelhantes que
estão em tramitação no Judi-
ciário do país. 

Pela decisão, “a intervenção
sindical prévia é exigência pro-
cedimental imprescindível para
a dispensa em massa de
trabalhadores”. (Agência
Brasil)

STJ: planos não são obrigados a cobrir
condutas fora da lista da ANS

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por 6 votos a 3, prevaleceu
o entendimento do relator, mi-
nistro Luís Felipe Salomão,
cujo voto foi proferido em ses-

sões anteriores. 
Ao definir que o rol é taxa-

tivo, o ministro entendeu que
haveria um desequilíbrio nos
contratos de plano de saúde
se alguns usuários obtivessem
na Justiça direito a coberturas
que outros não têm. Isso afe-
taria o equilíbrio econômico do
sistema de saúde complemen-
tar e aumentaria os custos
para todos os usuários, segun-
do o ministro. 

A lista de procedimentos
e tratamentos obrigatórios da
ANS foi criada em 1998
para estabelecer um mínimo
de cobertura que não pode-
ria ser negada pelos planos
de saúde. O rol vem sendo
atualizado desde então para
incorporar novas tecnologi-
as e avanços.

Desde então, é comum
que usuários de plano de saú-
de busquem na Justiça o di-
reito de as operadoras paga-
rem por procedimentos ou
tratamentos que ainda não
estejam previstos no rol da
ANS. (Agência Brasil)
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