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Marwelblog
Por Moreira Silva

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

- 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

IMPERATRIZ ABENÇOADA

Destaque para o Comandante do 50° BIS,
Tenente-Coronel, CHRISTIANO STEFA-
NES MENDES DE MELO e para a Dele-
gada Chefe da Polícia Federal, Doutora JU-
LIANA FERRAZ BARROS ALVES, que
juntos com seus comandados, levam a segu-
rança para o povo de Imperatriz e região.

MARWEL NOVA SÓCIA

A senhora, LUIZA SABAG SEGATO,
funcionária pública do departamento finan-
ceiro da SEDEL, é a mais nova sócia hono-
rária da primeira Escolinha de futebol de
Imperatriz, vale lembrar que nossa ilustríssi-
ma cidadã é prima do renomado cidadão
MAURICE SABBAG, na foto nossa amiga
aparece com o Profissional de Educação
Física, PEDRO ANTÔNIO, coordenador
geral dos jogos escolares.

FELIZ ANIVERSÁRIO

Parabéns para o Médico, IGO RIAN
ALMEIDA BARROSO, pelo seu aniversá-
rio na próxima quarta-feira 13 de julho, vale
lembrar que o Médico que é diretor do Ma-
rwel, é filho do ex-jogador do Marwel, HE-
RASMINO BARROSO, e da Senhora, IVA-
NEDE BARROSO, ele também é irmão da
acadêmica de medicina, CAMILA e irmão
do engenheiro, ARNALDO BARROSO,
ex-atleta do Marwel.

CAMPEÕES DOS JEIS 2022

Parabéns para os heróis que deram o título de cam-
peão infanto no futebol de campo para o centro de ensi-
no DELAHÊ FIQUENE, CHARLES FILHO, MARCOS
GUILHERME, CARLOS EDUARDO, FELIPE SILVA,
KAIC SANTOS, MARCOS GABRIEL, ISAK SANTOS,
KAUÃ COSTA, IGOR LEONARDO, IURY OLIVEIRA,
RICARDO EMANUEL, MATHEUS BRANDÃO, MA-
THEUS ALVES, WEMERSON SILVA (BOGÓ), LEO-
NARDO VINICIUS, IGOR PAZ, LYAN DERICK E
WESLEY BARROS. treinador JOSÉ MOREIRA DA SIL-
VA, CREF-005770-P/MA.

Comunidade Chapada convida para
festejo em honra ao Divino Pai Eterno

Raimundo Primeiro

A comunidade do Povoado Chapada, localizado na avenida To-
cantins, no Setor Agrícola, em Governador Edison Lobão, município
distante 35 quilômetros de Imperatriz, encerra, neste sábado, 9 de
julho, o 7º Festejo em Honra ao Divino Pai Eterno, iniciado na última

sexta-feira, dia 1º, com o tema �Pai Eterno, Fazei Novas Todas as Coisas�.
A programação da noite deste sábado, quando o evento será encerrado, consta de

missa, a ser celebrada pelo padre Reginaldo Costa, pároco de Governador Edison Lo-
bão; movimento de barracas, com a venda de comidas típicas, no pátio da igreja; leilões
e o bingo de um suíno. �Contamos com a presença de todos os devotos do Divino Pai
Eterno�, convida Brasilina Carneiro Chaves, há 9 anos moradora do Povoado Chapada.

COMPRAS/CARTELAS - Endereço para aquisição de cartelas do bingo: rua João
Lisboa, 664, entre ruas Ceará e Piauí, em frente ao Posto de Táxi do Mateus Supermer-
cados da rua Ceará. Contato: 99 9-9135-7090 (falar com Elza).

SOBRE A DEVOÇÃO - A devoção ao Divino Pai Eterno teve início por volta de
1840, com o casal de agricultores Constantino Xavier Maria e Ana Rosa de Oliveira
Xavier Maria, que vieram se estabelecer nas proximidades do Córrego do Barro Preto,
distante aproximadamente vinte e dois quilômetros do município de Campininhas das
Flores, em Goiás.

Constantino, um homem muito religioso e neste ponto apoiado pela esposa, come-
çou a trabalhar na terra para plantação. Certo dia enquanto lidavam no campo, a enxada
tocou em algo rígido que não era pedra. Ao conferir notaram ser um medalhão belíssimo
de barro, com tamanho em torno de meio palmo de circunferência onde estava represen-
tada a Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. Eles beijaram o medalhão sagrado
e levaram-no para casa. Constantino e seus familiares começaram a rezar diante do
medalhão encontrado, a notícia se espalhou e aos poucos outros moradores locais
passaram a rezar junto à Santíssima Trindade. (Fonte: Wikipédia)

DIOCESE � A Comunidade Divino Pai Eterno é vinculada a Diocese de Imperatriz,
cujo titular é o bispo Dom Vilson Basso.
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Publicações Legais

COMUNICADO / RETORNO AO TRABALHO
Ilmº SR. RAIMUNDO DO VALES SILVA portador do CPF 702 xxx

463- 34 RG 057015542015-2 com moradia fixa na Rua Duque de Caxias, nº
97 � Bairro Centro � Cidade de Davinópolis (MA).

REF: ABANDONO DE EMPREGO

Tendo V. Sa., deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 03.06.2022
sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente cientificar-lhe,
nos termos no disposto do ART 482, Letra I, da CLT, que lhe fica consignado
o prazo de 24 horas, a contar do recebimento (publicação) desta, para que
reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o moti-
vo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua
atitude como ato de renúncia do catgo, ficando V. Sa., demitido por abandono
de emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis do
Trabalho.

Atenciosamente,

Imperatriz-MA., 09 de julho de 2022

ÁGIL CONSTRUÇÕES e SERVIÇO � Eirelli
CNPJ 15.110.791/0001-80

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA � MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 � CPL OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a execução de serviços de modernização
do estádio de futebol do município de Buritirana (MA) ABERTURA: 27 de
Julho de 2022 às 08:00 horas. ENDEREÇO: Rua Ney Braga s/n, Centro �
Buritirana � MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gra-
tuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solici-
tação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
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 Rua
Ney Braga s/n, Centro, Buritirana � MA MURILO SANTOS NOGUEIRA �
PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2022 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: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa
para a prestação de serviços de transporte, com motorista. CÓDIGO
UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/
2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei
nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 22 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
solicitação 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 Munici-
pal), 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
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Por Dema de Oliveira

Cinco pessoas foram pre-
sas, nesta quinta-feira (7), sus-
peitas de integrarem uma qua-
drilha especializada em roubo
de carga de combustível. As
prisões foram feitas pela Po-
lícia Civil do Maranhão, por
meio do Departamento de
Combate ao Roubo de Cargas
da Superintendência Estadual
de Investigações Criminais
(SEIC).

Os suspeitos foram presos
em Imperatriz, na região To-
cantina do Maranhão, e nos
Estados do Tocantins, Paraná,
Goiás e Pará.

Segundo a polícia, a opera-
ção é o resultado da investi-
gação sobre o roubo de uma
carga de combustível, na ci-
dade de Porto Franco, tam-
bém na região Tocantins, onde
foi possível identificar a atua-
ção de uma quadrilha interes-
tadual no crime.

Até a manhã de sexta-fei-
ra (8), já haviam sido cumpri-
dos cinco mandados de prisão
e apreendidos um veículo Jeep
Compass e um GM Ônix.

O objetivo é prender, ao
todo, nove investigados no
Maranhão e outros Estados.

Integrantes de quadrilha de roubo de carga de
combustível são presos em Imperatriz e em outros estados

Além de Imperatriz, acusados do mesmo bando foram presos no Tocantins, Paraná, Goiás e Pará

Por Assessoria/PC-MA

Na tarde dessa quinta (7), dois homens sus-
peitos de praticarem �delivery� de drogas fo-
ram presos no bairro Maioba, em São José de
Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe re-
cebeu ligações anônimas informando que dois
homens estariam escondidos em uma residên-
cia na qual havia uma grande movimentação
de �veículos brancos�.

No local, os policiais abordaram um veículo
com as mesmas características da denúncia.
Dentro do carro, a equipe apreendeu cocaína
já embalada e pronta para comercialização,

Quadrilheiros presos em Imperatriz foram apresentados
no plantão da Delegacia Regional de Polícia Civil

Dupla suspeita de praticar �delivery�
de drogas é presa na Grande Ilha

Um dos suspeitos já havia sido preso pelo crime de violência
doméstica e estava de tornozeleira eletrônica

Grande quantidade de drogas, celulares e máquinas de cartão foram apreendidos

uma balança de precisão e uma máquina de
cartões.

Já na residência, foi localizada outra quan-
tidade da droga, máquinas de cartões e um
outro veículo também de cor branca. Após a
conclusão dos procedimentos, foi constatado
que um dos suspeitos já havia sido preso pelo
crime de violência doméstica e estava de tor-
nozeleira eletrônica.

Os suspeitos de praticarem o �delivery� dos
entorpecentes foram autuados por tráfico e as-
sociação para o tráfico. Em seguida eles fo-
ram encaminhados à Central de Inquéritos e
Custódia, onde permanecerão à disposição do
Poder Judiciário.

 Assessoria/PC-MA

Criminoso fica ferido durante troca de tiros
com PMs após assalto em Paço do Lumiar

Duas pessoas foram presas após a ação criminosa que
aconteceu nesta sexta-feira (8), no bairro Maiobão

Arma de fogo, arma branca e munições foram apreendidos com os suspeitos
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Por Assessoria/PM-MA

Uma dupla foi presa, em
flagrante, após realizar um
assalto nesta sexta-feira (8),
no bairro Maiobão, em Paço
do Lumiar, município localiza-
do na Região Metropolitana
de São Luís.

De acordo com a Polícia
Militar, a dupla foi localizada
enquanto praticava um assal-
to no bairro. Eles roubaram a
motocicleta de um cidadão e
saíram em fuga.

Ao avistarem os policiais
militares, um dos suspeitos

que estava em posse de uma
arma de fogo, atirou contra os
PMs. Houve troca de tiros e
um dos assaltantes foi balea-
do na perna.

�Percebemos um assalto
em andamento, onde dois in-
divíduos, tomaram a motoci-
cleta de um cidadão. A equi-
pe que realizou o acompanha-
mento tático, mais adiante, um
dos suspeitos de posse uma
arma tentou atirar contra os
militares. Houve um revide,
sendo que um dos suspeitos da
ação foi atingido na altura da
perna direita�, explicou o Te-

nente-Coronel Prado, coman-
dante do 22° Batalhão de Po-
lícia Militar do Maiobão.

A dupla foi presa em fla-
grante. O suspeito que foi ba-
leado recebeu atendimento
médico em um hospital da re-
gião e em seguida, foi enca-
minhado para a Delegacia do
Maiobão.

Junto com os suspeitos, a
polícia apreendeu uma arma
de fogo com munições, uma
arma branca e uma motocicle-
ta. Em seguida, a dupla foi
encaminhada para o Sistema
Penitenciário do Maranhão.

Ministério Público denuncia homem por
latrocínio contra comerciante em Imperatriz
O caso aconteceu na Vila Cafeteira e teve grande repercussão

na cidade e região e nas redes sociais

Empresário Edvaldo Laia
Costa foi a vítima
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Por Dema de Oliveira

O Ministério Público do Ma-
ranhão ofereceu nessa segun-
da-feira (4), uma denúncia con-
tra Carlos Daniel Almeida do
Nascimento por ter cometido
latrocínio � roubo seguido de
assassinato - contra Edvaldo
Laia Costa e Francisco de As-
sis Rocha Correia (o último,
tentativa de assassinato).

Quem oferece a denúncia é
o titular da 1ª Promotoria de
Justiça Criminal de Imperatriz,
Carlos Róstão.

O crime aconteceu no dia 3
de junho quando Carlos Daniel
assaltou o estabelecimento co-

mercial de Edvaldo, uma loja de
celulares, localizado na Vila Ca-
feteira, na companhia de dois
adolescentes.

Após encher uma mochila
com os artigos pertencentes à
loja assaltada, aparelhos celu-
lares e acessórios, Carlos Da-
niel e o dono da loja, Edvaldo,
entraram em um confronto
corporal.

Carlos Daniel acertou Edval-

do pelas costas com um dispa-
ro de arma de fogo. Após o in-
cidente, o policial militar fora
de serviço, Francisco de Assis
Corrêa, o Sargento Corrêa, pas-
sava pelo lugar e deu voz de
prisão.

Apesar de Carlos Daniel ter
disparado duas vezes contra o
policial militar, Francisco de As-
sis não foi atingido. A pena para
latrocínio é de 20 a 30 anos.

Condutor de carro bate em moto e omite socorro
Mais um acidente de trânsito foi registrado, em Imperatriz. Dessa vez o caso aconteceu no cruzamento

das ruas Pernambuco, com a rua Barão do Rio Branco, no bairro Juçara, nesta sexta-feira (8). O motoris-
ta do carro avançou a preferencial e atingiu o ciclista. A vítima bateu a cabeça, quebrou o nariz e também
o braço. Uma ambulância do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para
prestar socorro ao ciclista. De acordo com testemunhas, o motorista omitiu socorro e fugiu. Fugir do local
do acidente é crime, mesmo quando não há vítimas. Conforme o artigo 305 do Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), essa atitude caracteriza fuga à responsabilidade penal ou civil que possa ser atribuída ao
condutor, e pode gerar detenção de seis meses a um ano ou multa

Fotos: Divulgação
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