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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTEL REDENÇÃO, COM 960 m2  QUADRA-
DOS, LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-
TELO COM ALAGOAS, SETOR RODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

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

Se você está com algum PROBLEMA DE
DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA UR-
GENTE, 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 Cau-
sas 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 San-
to 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, pro-
tegei-me de todos que possam me prejudi-
car, Protegei a Minha Família, atendei ao meu
pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a
Tranqüilidade. Serei grato pelo resto da mi-
nha 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 dis-
tribuí um milheiro desta oração, para propa-
gar os benefícios do grande Santo Expedito.
Mande você também publicar imediatamen-
te após o pedido.

By Isabel Mueller

Dia em que você
pode sentir mui-
ta insatisfação
em relação a al-
gum projeto seu.

É preciso manter a calma e trazer
para a sua vida a gratidão e a aceita-
ção. Você fez o que podia até então,
agora busque refletir com mais cal-
ma e com um olhar mais ampliado a
respeito de onde é possível melho-
rar. Não é um bom dia para sair fazen-
do as coisas sem pensar, muito me-
nos para tomar decisões a longo pra-
zo. Analise as coisas e leve o seu dia
com leveza.

Você precisa mu-
dar de hábito, de
postura, de pensa-
mento e fazer uma
abertura gradual

e consistente da sua visão de mun-
do. Este dia trará algum aprendizado
novo. Pode ser que você tenha que
fazer algo de maneira diferente, al-
guma coisa que você insiste em fa-
zer do mesmo jeito, porque está no
piloto automático. O dia é mais caó-
tico e de reorganização. Pode ser que
você não tenha controle sobre nada
� e vai ser ruim se você insistir em
controlar o que está fora do seu al-
cance e não olhar para dentro.

Tome cuidado
para não abando-
nar alguma situa-
ção, projeto, ami-
zade ou relação

amorosa por medo ou dificuldade de
ver futuro nisso. Você precisa parar
e analisar relacionamentos, parceri-
as, sociedades e amizades. Pode ser
que as coisas estejam mudando mui-
to rapidamente e as pessoas com
quem você está convivendo não
acompanhem isso, então você pode
sentir essa diferença. Não é um bom
dia de tomar atitudes, mas sim de
refletir, para não abandonar coisas
por ímpeto.

Tome cuidado
com os excessos.
É preciso abando-
nar hábitos. Você
precisa pensar

mais na sua saúde e na sua rotina de
trabalho e de vida. É importante que
você priorize seu bem-estar e sua
qualidade de vida, não só trabalho,
dinheiro e produtividade. Se você
avaliar apenas isso, com certeza dei-
xará a sua saúde e a sua qualidade de
vida de lado, então é preciso ponde-
rar os dois lados e fazer mudanças
conscientes.

Dia em que é ne-
cessário ter mais
coragem para
progredir. Pode
ser que você já es-

teja fazendo mudanças, mas a vida
está exigindo mais de você. Você
avança conscientemente para colo-
car a mão na massa, tomar decisões
e tentar manter o seu julgamento
amplo e claro para abandonar limita-
ções emocionais. Você pode se sen-
tir sem inspiração, mas isso pode vir
do seu lado emocional amedrontado,
então quanto mais autoconfiança
você tiver, mais saberá o que fazer.

Você vai ser o
mensageiro do
dia, porque vai
conseguir ter uma
fala mais profun-

da, falando as coisas difíceis de uma
forma fácil. Ainda que exista algum
obstáculo para atravessar hoje, fa-
zendo você se sentir até um pouco
injustiçado, você precisa manter o
otimismo, a calma e a paciência, pois
as coisas tendem a melhorar. Algum
projeto que você queira realizar pode
precisar de uma pausa para uma re-
avaliação. Respire, ariano!

Quanto mais ge-
nerosidade e ca-
pacidade de aco-
lhimento você ti-

ver com o outro, melhor será o seu
dia. Você está com uma energia de
mãe e pai hoje, então você precisa
fazer uso dela para não ficar na ca-
rência e se tornar uma pessoa tóxi-
ca, exigindo mais do que outro pode
dar. Pode ser um dia de boas trocas
para alguns librianos e um dia mais
pesado para outros, que enfrentarão
maior necessidade de ajuda do próxi-
mo, fazendo-se mais de vítima do que
de fato é.

Hoje você tem a
capacidade de
ser conselheiro,
observador e le-
var a verdade

para as pessoas. Nem tudo que você
falar vai ser agradável de ouvir, mas
se você souber como falar com amo-
rosidade, ficará mais fácil. Você vai
conseguir a proeza de dizer a verda-
de sem deixar as pessoas com rai-
va. Você precisa de tempo e espaço
para organizar a sua própria vida e
as suas finanças, então você pode
precisar de privacidade, colocando
limites nas pessoas.

Quanto mais você
tiver o ímpeto de
ação para resol-
ver os seus pro-
blemas e as suas

necessidades, mais você avançará.
Você está até com uma certa popula-
ridade, mas as pessoas não terão
muito lugar no seu dia. Você precisa
olhar mais para si mesmo. De qual-
quer forma, muitas das coisas que
você vai resolver para você vão atin-
gir positivamente os outros. Você
está resolvendo tudo pra todo mun-
do, sem esperar o consenso das pes-
soas, pois estará muito proativo.

Hoje você está
com uma preguiça
enorme. É um dia
muito caótico,
mas você pode se

deixar levar pelas suas vontades e
desejos e acabar renunciando às
suas responsabilidades. Você está
procrastinando um pouco, pensan-
do mais no seu bem-estar e nas coi-
sas que te dão prazer, mas é impor-
tante tentar aproveitar o dia da
melhor forma possível, não abando-
nando coisas importantes. Tome cui-
dado com depressão, mágoas e situ-
ações do passado.

Você está bem
tranquilo hoje, pois
está planejando o
seu feriado. Ainda

que você consiga avançar muito até
a hora do almoço, por estar muito
produtivo e resolvendo as coisas,
depois disso você só vai conseguir
avançar nas coisas que te interes-
sam. Você pode aproveitar este dia
para colher frutos, porque você já se
adiantou, por isso você pode curtir
algumas horas do seu dia para fazer
algumas coisas das quais gosta.

Dia de muita afe-
tividade, em que
as conversas
fluem e acontece

uma troca muito positiva entre
você e as pessoas com quem você
convive, principalmente no lado
amoroso. Quem é casado ou está
em uma relação pode ter uma tro-
ca comunicativa fantástica, na
qual haverá muito entendimento.
Dia de reconexão afetiva e de pen-
samento justo e equilibrado, no
qual você tem harmonia com as
pessoas à sua volta. Apenas tome
cuidado com o excesso de só falar
ou só ouvir. Equilibre isso.



o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-3
Quinta, 07 de julho de 2022

Geral

- Auxiliar de Depósito
- ensino médio + CNH B
- Tapeceiro
- Churrasqueiro
- Costureira
- Babá
- Vendedor Externo
- Supervisor de Vendas Externas
- Copeiro
- Operador de Empilhadeiras
- Técnico em Edificações
- Vendedor Interno
- Cozinheiro
- Estoquista
- Vaqueiro - que saiba tirar leite
- Consultor de Vendas
- Auxiliar de Mecânico.

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa � MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Maior Desconto Percentual por Lote. OBJETO: Aquisição
de peças para a frota de veículos da Administração Pública Municipal.
CÓDIGO UASG: 980809. 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 julho de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaolisboa.ma.gov.br, no Mu-
ral de Licitações � TCE � MA, podendo ainda ser obtido por meio de solici-
tação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e
obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte
reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da
Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura
Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍCIO
VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

COMUNICADO
MAITY BIOENERGIA LTDA, inscrita sob CNPJ nº 07.007.398/0002-

18, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambi-
ente e Recursos Naturais � SEMA, a Outorga de Direito de Uso dos
Recursos Hídricos de nº 0080103/2022, do poço localizado na Rodovia
BR 010, Km 1274, Fazenda Canto da Onça, Campestre do Maranhão/
MA, sob as coordenadas geográficas 06°06�56.05�S / 47°16�58.05�O,
com vazão autorizada de 23.8 m³/h ou 190.4 m³/dia e período de bombea-
mento 8.0 h/dia, para fins de consumo humano, conforme dados constan-
tes no e-processos nº 145422/2021.

COMUNICAÇÃO/RECEBIMENTO
Cidade Jardim Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, CNPJ: 20.907.486/0001-

53, torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais-Sema em 04/07/2022, Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea. Outorga
nº 1085601/2022, Coordenadas: latitude: 5° 28' 26.3", longitude: 47° 26' 25.6". Vazão
autorizada: 65.0 m³/h ou 1040.0 m³/dia. Período de bombeamento: 16.0 h/dia. Validade:
06/05/2027. Situado na Avenida Bernardo Sayão, Sala 07, Maranhão Novo, Imperatriz-
MA, para fins para de Consumo Humano, conforme dados constantes no processo n°
172140/2021.

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
MAURÍCIO OMENA DE ARAUJO � CPF 903.274.384-87 Torna públi-

co que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais SEMA-MA, em São Luís a Licença Única Ambiental de Regulariza-
ção (LUAR) sob o número do e-processo 102234/2022, para atividade
Pecuária da propriedade: Fazenda Iberica às margens da rodovia BR226,
zona rural sob as coordenadas - Lat: 05°25�47,46" S e Long: 45°06�42,81"
O � Barra do Corda � MA.

COMUNICADO
JOÃO PEDRO BARROS FILHO

CPF: 576.688.503-25
JOÃO PEDRO BARROS FILHO, inscrito no cadastro, CPF: 576.688.503-25, torna pú-

blico que RECEBEU, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA-
MA, em São Luís a Licença Única Ambiental de Regularização (LUAR) para atividade Agros-
silvipastoril e Autorização para Supressão Vegetal (ASV), da seguinte propriedade: SÍTIO
PRIMAVERA, protocolado sob n° E-processos 8961/2022, tomando como ponto de partida
a cidade de Porto Franco - MA, daí segue na BR-010 até o ramal do Cachimbeiro 17,3 Km entra-
se a direita por mais 4,5 Km pela estrada principal até a entrada da propriedade denominada
Sítio Primavera, zona rural, sob as coordenadas 06°13�18,15� S /47°20�08,78� O � Campestre
do Maranhão - MA.

Amarante recebe Aula Magna do programa
de formação docente Caminhos do Sertão

Fio: O município foi o segundo a receber Jornada Integrativa

 Ministrada pela vice-reitora, Lilian Castelo Branco a aula magna
teve o tema �A interiorização da educação superior como

instrumento de transformações na região Tocantina do Maranhão

Equipe de coordenação do Caminhos do Sertão realizou
atividades durante todo o sábado com explanação geral de cada

curso e apresentação do plano pedagógico para as turmas

A primeira aula do progra-
ma de formação docente Ca-
minhos do Sertão na unidade
avançada de Amarante acon-
teceu no último final de sema-
na, dias 01 e 02 de julho, com
participação de centenas de
alunos dos cinco cursos do
programa, que lotaram o pá-
tio do Centro de Ensino Vicen-
te Sales. A cerimônia de aber-
tura ocorreu na noite da sex-
ta-feira (01), com a presença
da gestão superior da Univer-
sidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão (UE-
MASUL), da coordenadora
do programa, professora Dia-
na Barreto, do prefeito do
município, Vanderly Miranda,
secretários municipais de edu-
cação e lideranças políticas da
região.

A aula magna que faz par-
te de uma jornada integrativa,
teve o tema �A interiorização
da educação superior como
instrumento de transforma-
ções na região Tocantina do
Maranhão� e foi ministrada
pela vice-reitora, professora
Lilian Castelo Branco, que na
ocasião representou a reitora
Luciléa Ferreira Lopes na so-
lenidade de abertura. No sá-
bado (02), a equipe de coor-
denação do Caminhos do Ser-
tão realizou atividades duran-
te todo o dia com explanação
geral de cada curso e apre-
sentação do plano pedagógi-
co para as turmas.

Com tema voltado ao gar-
galo histórico do Maranhão,
que é a oferta de educação em
vários níveis, na formação de
professor, os índices apresen-
tados na aula magna fizeram
um paralelo entre os dados do
Censo no Brasil, considerando
o contexto histórico da região
Tocatina, que é marcada por
baixos indicadores socioeconô-
micos, e de qualificação e re-
cursos humanos.

Diana Barreto destacou
que ter uma extensão da UE-
MASUL nas unidades avan-
çadas, a exemplo de Amaran-
te, representa uma oportuni-
dade de os municípios alavan-
carem seus indicadores edu-
cacionais e chamou a atenção
dos estudantes para a neces-
sidade de persistência e dedi-
cação ao longo da caminhada
acadêmica.  �Vamos percor-
rer por quatro anos e meio
esta trilha. Não será fácil, en-
tretanto, será de grande im-
portância não só na vida de
cada um de vocês, doravante

alunos da UEMASUL, mas
também na vida dos familia-
res de vocês e na vida do
município�, pontuou.

A coordenadora acrescen-
tou ainda que o início das au-
las inaugurais, assim como a
execução do calendário letivo
é resultado dos esforços da
universidade, da equipe do
Caminhos do Sertão e dos
municípios. �Muito trabalho
que realizamos em um curto
espaço de tempo para que
hoje pudéssemos estar aqui
juntos, nesse momento tão
importante para a UEMA-
SUL e também para o muni-
cípio de Amarante�, afirmou.

A vice-reitora e a pró-rei-
tora de Gestão e Sustentabi-
lidade Acadêmica, professo-
ra Márcia Suany reiteraram
que a UEMASUL é uma uni-
versidade construída a mui-
tas mãos, por meio de parce-
rias e que sua missão é opor-
tunizar o Ensino Superior nos
municípios sob a jurisdição de
Imperatriz e mais 22 municí-
pios.

�Com a UEMASUL ga-
nhamos autonomia e a possi-
bilidade de crescer, chegando
a lugares que até então não
conseguíamos chegar. E a
proposta deste programa, que
é fruto da nossa autonomia, é
trazer educação gratuita e de
qualidade com oportunidades
para que as pessoas cresçam
e se desenvolvam numa pers-
pectiva pessoal e profissio-
nal�, disse a pró-reitora. �Es-
tar aqui, vivenciando a reali-
dade deste programa é mo-
mento de festa e comemora-
ção porque é uma conquista
de muitas mãos e de muitas
pessoas comprometida com o
outro, com uma sociedade dig-
na�, complementou Lilian.

A presença da UEMASUL
nestas cidades contribui para
diminuir as distâncias sociais
e geográficas, bem como uni-
versalizar e democratizar o
acesso ao ensino superior pú-
blico, atendendo à política de
expansão da educação supe-
rior do Governo do Estado.
Estas são as primeiras turmas
do Programa e foram seleci-
onadas por meio de vestibular
que aconteceu em 1º de maio
de 2022. O início das aulas
nas quatro Unidades Avança-
das está previsto para 18 de
julho.

Caminhos do Sertão
O Programa de Formação

de Professores Caminhos do
Sertão é uma iniciativa da Uni-
versidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão e

acontece em parceria com as
prefeituras municipais das
quatro cidades onde o progra-
ma está implantado (Amaran-
te, Itinga, Porto Franco e Vila
Nova dos Martírios), escolhi-
das estrategicamente para
atender as regionais com
oportunidades de acesso ao
ensino superior.

São beneficiados egressos
do ensino médio e professo-
res em exercício nas escolas
públicas e municipais sem for-
mação adequada, para o exer-
cício da docência na Educa-
ção Básica, impulsionando a
formação de professores re-
flexivos e atuantes na socie-
dade. Nesta etapa foram ofer-
tadas 800 vagas para os cur-
sos de licenciatura: Letras Lín-
gua Portuguesa e Literaturas
de Língua Portuguesa, Peda-
gogia, Ciências Biológicas,
Geografia e Matemática.

A área de abrangência do
Programa inclui, ao todo, 22
municípios da Região Tocan-
tina. Além das cidades-polo,
compõem as unidades avan-
çadas as cidades de Buritira-
na, Sítio Novo, João Lisboa,
Montes Altos, Senador La
Roque, Açailândia, Estreito,
Campestre do Maranhão,
Davinópolis, Governador Edi-
son Lobão, Lajeado Novo,
Ribamar Fiquene, São João
do Paraíso, Cidelândia, São
Francisco do Brejão e São
Pedro da Água Branca. (AS-
COM/UEMASUL -  Maria
Almeida)

Fotos: Divulgação
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