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Publicações Legais

PF reprime trabalho escravo e crimes ambientais no Pará
Divulgação

Operação contou com apoio da Marinha do Brasil

Belém/PA - A Polícia Fe-
deral deflagrou a operação
Redentora 3, nesta quinta-fei-
ra. Foram cumpridos seis man-
dados de busca e apreensão na
Ilha do Marajó/PA. A ação é
de combate a crimes ambien-
tais e para liberar pessoas re-
duzidas a condição análoga à
de escravo nos municípios pa-
raenses de Cachoeira do Ara-
ri, Ponta de Pedras e Anajás.

A investigação partiu de
denúncias de que pessoas es-
tariam sendo submetidas a
trabalhos degradantes, sem
condições de higiene, direitos
trabalhistas, nem alojamento
adequado, bem como a ocor-
rência de crimes ambientais
nos locais alvos da operação.
Por ter áreas de difícil aces-
so, a ação teve apoio de heli-
cóptero da Marinha e viatu-

ras da Polícia Federal para o
transporte do efetivo até as
fazendas.

Os investigados poderão
responder pelo crime de redu-
zir alguém a condição análo-
ga à escravidão, com pena
superior a 12 anos, se forem
confirmados menores de ida-
de entre as vítimas; além das
penas previstas na lei de cri-
mes ambientais.

O nome da operação reme-
te à Princesa Isabel, conheci-
da como A Redentora, por ter
assinado a Lei Áurea em 1888,
que aboliu a escravidão no
Brasil.

Essa foi a terceira opera-
ção Redentora em 2022 feita
pela Superintendência da Po-
lícia Federal no Estado do
Pará. (Comunicação Social
da Polícia Federal no Pará)
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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

MARWEL NOVOS SÓCIOS
A jornalista FABIANNE HERÊNIO SOU-

SA FARIAS e o diretor de jornalismo, DENES
DOS SANTOS LOPES, são os mais novos
Sócios Honorários do Marwel. Os diretores
do Marwel Esporte Clube dão as boas-vindas
aos capacitados funcionários da TV Meio
Norte, canal 19.1.

Marwelblog
Por Moreira Silva

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

MARWEL NOVOS SÓCIOS
Os profissionais de educação física ÁUREO

HONÓRIO FONTES e MÁRCIO CARVALHO
ALMEIDA, são os mais novos Sócios Hono-
rários do Marwel. Vale lembrar que ÁUREO é
professor universitário da faculdade Coelho
Neto e MÁRCIO é auxiliar administrativo da
Seccional do CREF21/MA. Bem-vindos.

MARWEL NOVA SÓCIA
A Coordenadora da escola Tiradentes, ELI-

ENE FERREIRA DE SOUSA, é a mais nova
sócia Honorária do Marwel. Na foto, vemos,
a advogada IOLANDA MOREIRA, a advoga-
da GABYA MOREIRA, o acadêmico de direi-
to MURILO e a Coordenadora ELIENE, du-
rante comemoração do aniversário da advo-
gada GABYA THAIS MOREIRA.

OBRIGADO, EXÉRCITO BRASILEIRO
A sociedade de Imperatriz agradece ao

Exército Brasileiro por nomear como Coman-
dante do 50° BIS, o Tenente-Coronel MEN-
DES MELO, que no braço forte cumpre bem
a missão da defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e na mão amiga apoia
os projetos legalizados, a exemplo do projeto
pioneiro da escolinha do Marwel. No último
dia 6 de junho, recebeu os alunos da escola
ArtCeb, onde conheceram a fundação do quar-
tel, foram orientados como ingressar nas For-
ças Armadas entre outros itens importantes.
Na foto, vemos o conceituado Comandante
MENDES MELO, ao lado do Coronel R1, ad-
vogado, professor universitário, MIGUEL
DALADIER BARROS.

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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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

- 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 Marke-
ting
- 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.

COMUNICAÇÃO
RR SOARES INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA, CNPJ:

31.988.574/0001-43, localizado em Imperatriz-MA, torna público que
REQUEREU à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMMARH, a Licença Prévia para atividade de Constru-
ção Civil/Clínica Médica. Protocolo 4490/2022, em 19/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022-SME

OBJETO : Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, de interesse da Secretaria Municipal de Educa-
ção. DATA DE  ABERTURA : 05 de julho de 2022, às 09:00 (nove horas).
ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA. OB-
TENÇÃO DO EDITAL : O Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às
12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada
na Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibiliza-
dos no sítio: http://www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde pode-
rão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
endereço supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA,
09 de junho de 2022. JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2022-SMA

OBJETO : Registro de Preços para a Contratação de empresa especi-
alizada para prestação dos Serviços de Agenciamento de Passagens
Aéreas Nacionais e Terrestres (rodoviárias) nacionais, intermunicipais e
interestaduais, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marca-
ção, remarcação, e cancelamento com fornecimento do bilhete eletrônico
da passagem, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto
Franco. DATA DE ABERTURA : 23 de junho de 2022, às 09h00min (nove
horas). TIPO DE LICITAÇÃO : MENOR PREÇO, auferível mediante a menor
taxa, pelo critério de julgamento por item. ENDEREÇO: Praça Demétrio
Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL : O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze
horas), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça
Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no
sítio: http://www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no en-
dereço supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/
MA, 06 de junho de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

(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

Judiciário de Montes Altos promove
Casamento Comunitário gratuito

Estão abertas as inscrições
para o projeto “Casamentos
Comunitários” na comarca de
Montes Altos. A cerimônia é
organizada pelo Poder Judici-
ário gratuitamente, por meio da
Vara Única local, para casais
de baixa renda residentes na
área da comarca.

As inscrições podem ser
feitas até o dia 10 de julho, das
8h às 12h e das 14h às 18h, e
a cerimônia será realizada no
dia 29 de julho, às 16h, em lo-
cal a ser divulgado.

A juíza Myllenne Melo
Moreira, titular da Vara úni-
ca, autorizou a celebração dos
matrimônios por meio da Por-
taria 001/2022, de 24 de maio
de 2022.

INSCRIÇÕES NOS
CARTÓRIOS

A inscrição será feita no
cartório competente, confor-
me o termo judiciário onde
residem os noivos e noivas.

Casais residentes em Mon-
tes Altos devem se inscrever
no Cartório do Ofício único
(Avenida Fabrício Ferraz, nº
85, Centro). 

Os residentes em Sítio
Novo poderão se inscrever no
Cartório do Ofício Único de
Sítio Novo (Rua Leontino

Divulgação

Nascimento, nº 113 - Centro).
Já os casais que moram

em Ribamar Fiquene podem
se dirigir ao Cartório do Ofí-
cio Único de Ribamar Fique-
ne (Rua Liberato Rocha, nº
220 - Centro).

GRATUIDADE
A gratuidade das taxas car-

torárias será garantida ao ca-
sal hipossuficiente (baixa ren-
da), que declarar essa condi-
ção junto ao cartório. O ofici-
al registrador deverá orientar

os casais de que a falsidade
das informações na Declara-
ção de Hipossuficiência impli-
cará o declarante a responder,
na Justiça, pela veracidade
das informações.

PARCERIA INSTITU-
CIONAL

Na portaria, a juíza de-
clara que os Casamentos
Comunitários são promovi-
dos, exclusivamente, pelo
Poder Judiciário do Mara-
nhão, “em parceria com o
setor privado e instituições
públicas e desvinculado de
qualquer outra pessoa ou
entidade, inclusive e princi-

palmente de partidos políti-
cos  e candidatos a cargos
públicos eletivos”.

D O C U M E N TA Ç Ã O
EXIGIDA

Os interessados em parti-
cipar deverão apresentar a
seguinte documentação:

Certidão de Nascimento e
CPF dos noivos; comprovante
de residência dos noivos; noi-
vos divorciados devem apre-
sentar a Certidão do Casamen-
to anterior, com averbação do
divórcio; para os noivos viúvos,
apresentar a Certidão de Ca-
samento e Certidão de Óbito.
(Asscom CGJ)

ORAÇÃO A SANTO
EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se
todo dia 19.

Se você está com algum PROBLE-
MA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de
AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dos Ne-
gócios que precisam de Pronta Solução
e cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito
das Causas Justas e Urgentes, Socor-
rei-me nesta Hora de Aflição e Deses-
pero, intercedei por mim junto ao Nos-
so 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, Prote-
gei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Co-
ragem e Serenidade. Atendei ao meu
pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a
superar estas Horas Difíceis, protegei-
me de todos que possam me prejudi-
car, Protegei a Minha Família, atendei
ao meu pedido com urgência. Devol-
vei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei
grato pelo resto da minha vida e leva-
rei seu nome a todos que têm fé. Mui-
to 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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