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Geral

- Pintor Automotivo
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Empregada Doméstica
- Tapeceiro
- Auxiliar de Loja
- Açougueiro/Peixeiro
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas
- Vendedor de Balcão
- Técnico em Refrigeração
- Serviços Gerais Para Fazenda
- Auxiliar de Expedição - PCD
- Auxiliar de Entrega - PCD
- Cozinheira Para Restaurante
- Churrasqueiro
- Costureira
- Auxiliar de Cozinha - para trabalho noturno
- Auxiliar de Serviços Gerais - Trabalho Noturno
- Assistente de Vendas
- Atendente Comercial
- Babá
- Encarregado Operacional - Curso Superior em
Administração/Logística
- Padeiro
- Ajudante de Padeiro - Para morar em Campestre.

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

Fone: (99) 99164-2090.

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.

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

CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO
A empresa EDECONSIL Construções e Locações Ltda,

07.073.042/0001-00 localizada à Av. José Sarney, 500 � Bairro Jardim
São Cristóvão � São Luís (MA) CONVOCA o funcionário Givaldo
Leite Barrozo, CTPS 4526474 Série 0372 (MA) a retornar ao trabalho
no prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido conforme o Artigo
482, letra I, do Decreto Lei nº 5.482 da CLT.

Imperatriz (MA), 02 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO � MA
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022- CPL TERMO DE ANULAÇÃO
Termo de anulação de processo licitatório, em razão da ilegalidade quanto
ao objeto do certame. CONSIDERANDO, que a Administração deve buscar
cumprir em todos os seus atos os requisitos legais; CONSIDERANDO,
Princípio da Autotutela Administrativa, seja o controle que a Administração
Pública exerce nos seus próprios atos; CONSIDERANDO, a laicidade do
estado estabelecida no Art. 5º, inciso VI, assegura liberdade de crença
aos cidadãos; CONSIDERANDO, a Autoridade competente poderá anular
seus atos de oficio, se estes estiverem fundada em ilegalidade, vide Art.
49 Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1.993; CONSIDERANDO, por fim, a
prerrogativa conferida à Administração Pública de revogar ou anular os
atos administrativos (Verbete nº 473, da Súmula do Supremo Tribunal
Federal); RESOLVO Tendo como princípio o interesse da Administração, a
lisura do processo e a conveniência Administrativa, ANULAR o certame
licitatório Pregão Presencial nº 008/2022 � CPL, a bem do interesse públi-
co, observando a lei vide Art. 49 Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, a
Jurisprudência Pátria, Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal, e
parecer jurídico exarado. Com o fim de que os critérios de conveniência e
oportunidade para a que sejam observados os melhores parâmetros para
escolha da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Sítio Novo
(MA), 30 de Junho de 2022. ANTONIO COELHO RODRIGUES PREFEITO
MUNICIPAL

A Força Aérea Brasileira
(FAB) interceptou, por volta
das 12h36 (horário de Brasí-
lia) deste domingo (3), em
Mato Grosso do Sul, um avião
de pequeno porte que entrou
no espaço aéreo brasileiro
sem autorização. Na opera-
ção, foram usadas duas aero-
naves de defesa aérea Super
Tucano (A-29). Os pilotos da
FAB fizeram contato, mas não
obtiveram resposta.

A partir de então, o avião
foi considerado suspeito, sen-
do ordenadas a mudança de
rota e o pouso obrigatório em
aeródromo específico. Como
o piloto ignorou ordem dada,
foi realizado um tiro de aviso.
Ainda sem retorno, a aerona-
ve foi considera hostil, sendo
feitos os procedimentos de tiro
de detenção.

Pouso forçado
Após o tiro de detenção, o

avião, que entrou no espaço
aéreo do Brasil pela fronteira
de Mato Grosso do Sul, fez
um pouso forçado no estado
de São Paulo, entre as cida-
des de Jales e Pontalinda.

O Boletim Infogripe, divul-
gado ontem (4) pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
aponta a retomada do cresci-
mento no número de casos de
Síndrome Respiratória Aguda
(SRAG) no país, sendo a mai-
or parte deles, 77,6%, positi-
vos para Sars-CoV-2, vírus
causador da covid-19. O bo-
letim desta semana mostra que
a possível interrupção do cres-
cimento sinalizada na última
edição não se manteve

A análise é referente ao
período de 19 a 25 de junho.
Nesse período houve cresci-
mento tanto na tendência de
longo prazo, considerados os
casos das últimas seis sema-
nas, quanto na tendência de
curto prazo, consideradas as
últimas três semanas.

Segundo o Infogripe, a
prevalência entre os casos
com resultado positivo para
vírus respiratórios foi de
2,4% para influenza A, 0,1%
para influenza B, 7,6% para
vírus sincicial respiratório
(VSR) e 77,6% para Sars-
CoV-2 (covid-19). Entre as
mortes registradas no perío-
do, a presença destes mes-
mos vírus entre os positivos
foi de 1% para influenza A,
0,1% para influenza B, 1,4%
para vírus sincicial respira-
tório (VSR) e 94,5% para
Sars-CoV-2 (Covid-19).

Entre os bebês e crianças

Picos/PI � A Polícia Federal cumpriu, na última quinta-
feira (30), mandado de busca e apreensão na cidade de Pi-
cos/PI, para apreender pacote com drogas enviado pelos
Correios.O trabalho iniciou-se por meio de informação dos
Correios sobre a possível remessa de entorpecentes pela via
postal. Foram apreendidos apetrechos para o preparo de dro-
gas, tais como: seda, dichavador, cachimbo, balança, e apro-
ximadamente 100 gramas de skunk e 10 comprimidos de
ecstasy.O homem identificado como proprietário dos objetos
e substâncias apreendidas na residência foi conduzido a sede
policial e submetido à lavratura de termo circunstanciado de
ocorrência.As investigações continuarão com o objetivo de
identificar o remetente dos entorpecentes. (Comunicação
Social da Polícia Federal no Piauí)

FAB intercepta avião com 500 quilos de cocaína
Força Aérea Brasileira/Divulgação

Acionada, a Polícia Fede-
ral foi até ao local indicado
pelos pilotos da FAB, mas só
encontrou o avião abandona-
do, e, em seu interior, foram
vistos cerca de 500 quilos de
pasta base de cocaína. O pi-
loto e mais um homem fugi-
ram do local, antes da chega-

da dos policiais federais.
�De acordo com o Coman-

do de Operações Aeroespa-
ciais (Comae), os radares
identificaram a aeronave en-
trando no espaço aéreo brasi-
leiro. O avião, sem contato
com o controle, descumpriu
todas as medidas de policia-

mento realizadas, mostrando-
se hostil. A ação faz parte da
Operação Ostium, visando
coibir ilícitos transfronteiriços,
na qual atuam em conjunto a
Força Aérea Brasileira e a
Polícia Federal�, informou a
FAB. (Agência Brasil - Com
informações da FAB)

PF apreende pacote com drogas enviado pelos Correios no Piauí
Foram apreendidos apetrechos para o preparo de drogas como seda, dichavador, cachimbo e balança

Divulgação/PF

InfoGripe aponta tendência de crescimento nos casos de SRAG no país
Análise é referente ao período de 19 a 25 de junho

Rovena Rosa/Agência Brasil

de 0 a 4 anos de idade, o bole-
tim mostra que os casos de
covid-19 se aproximam dos de
VSR. Esses dois vírus corres-
ponderam a 36% e 39%, res-
pectivamente.

Os dados mostram que 16
das 27 unidades federativas
apresentam sinal de cresci-
mento na tendência de longo
prazo: Alagoas, Ceará, Distri-
to Federal, Goiás, Minas Ge-
rais, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Paraíba, Piauí,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Roraima,
Santa Catarina, São Paulo e
Tocantins.

Nos estados das regiões

Sudeste e Sul há indícios de
possível interrupção na ten-
dência de crescimento nas
últimas semanas, que de-
vem ser reavaliados nas pró-
ximas atualizações para con-
firmação.  

Apesar do crescimento dos
casos de SRAG no país, o
boletim mostra que entre a
população adulta observa-se
sinal de desaceleração, espe-
cialmente nas faixas etárias a
partir de 50 anos. Nas crian-
ças e adolescentes observa-
se manutenção sinal de que-
da entre os grupos de 0 a 4 e
5 a 11 anos.

Em 2022, de acordo com

o boletim, foram notificados
175.110 casos de SRAG,
sendo 86.005 (49,1%) com
resultado laboratorial positi-
vo para algum vírus respira-
tório, 65.440 (37,4%) nega-
tivos, e ao menos 14.317
(8,2%) aguardando resulta-
do laboratorial.

Este ano, referente aos ca-
sos de SRAG, foram registra-
das 28.812 mortes, sendo
21.957 (76,2%) com resulta-
do laboratorial positivo para
algum vírus respiratório,
5.442 (18,9%) negativos, e ao
menos 597 (2,1%) aguardan-
do resultado laboratorial.
(Agência Brasil)
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