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PM rastreia, recupera carro e prende ladrões
Nesta quinta-feira (21), dois homens foram presos após roubar um carro alugado no bairro Cohab, em

São Luís. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima do assalto abordou uma equipe do 20º Batalhão
de Polícia Militar (20º BPM) que fazia rondas na região da Cohab. Ela informou aos PMs que o carro em
que estava, que era alugado, foi roubado por três criminosos armados. Após conseguir a localização do
veículo com a empresa locadora, os policiais rastrearam e abordaram o carro na região do Centro de São
Luís. Durante a ação, dois homens foram presos em posse do veículo e duas armas de fogo foram
apreendidas. Os suspeitos foram encaminhados e apresentados no Plantão Central das Cajazeiras para
a adoção das medidas cabíveis.

Acusados de assassinar advogado no
Piauí são presos em Peritoró (MA)

Corpo do advogado Raimundo José Costa Siqueira, morto em abril desse ano, foi encontrado em uma praia em Humberto de Campos-MA

Dupla presa em Peritoró é acusada de matar advogado no Piauí
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Polícia Civil do Piauí pren-
deu nesta quinta-feira (21)
Erasmo de Morais Furtado e
Fábio Roberto Ruiz em Peri-
toró, no Maranhão. Eles são
suspeitos de sequestrar e ma-
tar o advogado piauiense Ra-
imundo José Costa Siqueira,
em abril deste ano.

Segundo o coordenador do
Grupo de Repressão ao Cri-
me Organizado (Greco), de-
legado Tales Gomes, não há
dúvidas que os dois são os
executores do advogado. Um
terceiro suspeito identificado
como Heliton Borges Macha-
do não foi localizado.

�Eles estavam fugindo des-
de que o corpo do advogado
foi encontrado em uma praia
do município de Humberto de
Campos, no Maranhão. Os
dois estavam em Peritoró al-
gum tempo�, informou o de-
legado.

Com os suspeitos foram

apreendidos duas armas, di-
nheiro e um carro. Eles serão
recambiados para Teresina
ainda nesta quarta-feira.

O delegado Tales Gomes
revelou que a suspeita que a
motivação da morte do ad-
vogado esteja relacionada
com prática de crime e di-
vergência no crime que os
suspeitos e a vítima vinham
executando.

�Os dois têm passagens
pela polícia. O Fábio é foragi-
do da Justiça do Paraná e o
Erasmo é ex-policial militar
preso na Operação Dictum
em 2019 e teve participação
no roubo de R$ 300 mil do
Banco do Nordeste�, contou.

Carro incendiado
Antes do desaparecimento,

Raimundo foi visto na compa-
nhia do cabo Anderson, da
Polícia Militar, que presenciou
criminosos atirando na cabe-
ça do advogado e levando a
vítima.

Em depoimento, o cabo

Anderson contou que foi atin-
gido com um tiro de raspão na
perna e conseguiu fugir para
o matagal. Já o advogado, se-
gundo a testemunha, foi atin-
gido com um tiro na cabeça e
teve o carro levado pelos cri-
minosos.

Princípio de incêndio em
churrascaria assusta clientes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SRP

A Comissão Permanente de Licitação de Porto Franco, torna público
que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SRP. OBJETO: Registro de Preços para
a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de
Medicina especializada para atender as demandas do Fundo Municipal de
Saúde do Município de Porto Franco/MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
Preço por Item. ABERTURA: 04 de agosto de 2022 às 09:00 (nove horas)
através do site www.licitanet.com.br. 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:
www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-
mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 18 de julho de 2022.
Jailma Cirqueira de Souza � Pregoeira.
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Um princípio de incêndio
em uma churrascaria assus-
tou clientes em Imperatriz.
Caso aconteceu nesta quinta-
feira (21) pela manhã, em uma
churrascaria localizada na
Avenida Bernardo Sayão, en-

tre as Ruas Ceará e Piauí,
bairro Nova Imperatriz.

Bombeiros do 3º Batalhão
de Bombeiros Militares foram
acionados, entretanto, quando
chegaram ao local, o fogo já
tinha sido controlado por um
dos extintores de uma farmá-
cia vizinha a churrascaria.

Fazendo uma vistoria no
estabelecimento comercial, os
Bombeiros constataram que a
casa comercial não estava
dentro das normas de segu-
rança exigidas para empresas
comerciais, ou seja, não tinha
sequer um extintor.

Todas as empresas devem
seguir as leis e diretrizes de
segurança do trabalho. Por
esse motivo, tanto a instalação
de extintores como de siste-
mas de alarmes de incêndio é
obrigatória em todos os esta-
belecimentos, independente do
porte da empresa.

A guarnição do 3º BBM
tomou as medidas legais nes-
sas situações. Ainda não há
informações sobre o que pode
ter causado o princípio de in-
cêndio, que felizmente deixou
apenas um grande susto, por-
que o sinistro poderia ter sido
alastrado.

PRF apreende carro com registro de roubo
e conduz motorista por receptação

Veículo está com restrição de roubo no Detran do estado do Mato Grosso

Agente da PRF realizando vistoria no carro
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No início da tarde desta
quinta-feira (21), uma equipe
de policiais rodoviários fede-
rais compareceu no km 14 da
BR-135, na área do município
de São Luis, quando abordou
um carro de passeio, com re-
gistro de roubo/furto.

Durante a abordagem, o
suposto proprietário do veícu-
lo apresentou o Certificado de
Registro de Licenciamento de
Veículo (CRLV), e após con-
sultas nos sistemas internos,
foi verificado que o documento
apresentado possuía registro
de furto e extravio no Detran,
do Mato Grosso.

Diante da suspeita, foi rea-
lizado o procedimento de iden-
tificação veicular, em que foi
averiguado que o veículo apre-
sentava sinais de adulteração
nos elementos identificadores
e registro de roubo/furto.

Quando questionados pe-
los agentes da PRF, sobre a
origem do veículo e do
CRLV apresentado, o envol-
vido informou que havia re-
cebido o carro como garan-
tia de pagamento de serviços
de um cliente.

Diante das informações

obtidas foram constatados a
princípio, os delitos de uso de
documento falso e receptação
de veículo com restrição de
ser produto de roubo/furto. O
condutor do veículo foi apre-
sentado na Delegacia de Po-
lícia Federal (DPF) para os
procedimentos cabíveis.

PM reage a tentativa de assalto e
atira contra ladrão em São Luís

Acusado foi atingido com um disparo na cabeça e está em estado grave

Criminoso é baleado após PM
reagir a tentativa de assalto
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Na noite desta quarta-fei-
ra (20), um policial militar re-
agiu a uma tentativa de assal-
to e baleou um suspeito iden-
tificado como Bismark Alde-
cy dos Anjos Costa, de 23
anos, na Rua de Santaninha,
no Centro de São Luís.

De acordo com a polícia, o
PM teria parado o seu veícu-
lo no local para atender a uma
ligação telefônica, quando foi
abordado por Bismark, que
estava em posse de uma arma
calibre 38.

Assim que o suspeito anun-
ciou o assalto, o policial rea-
giu e atingiu Bismark com um

disparo na região da cabeça.
Ele foi encaminhado para o
Centro Cirúrgico do Hospital
Djalma Marques (Socorrão I)

e está em estado grave. A arma
de fogo utilizada por Bismark
foi apresentada no Plantão
Central das Cajazeiras.

Divulgação
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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

By Isabel Mueller

o progresso
EXPRESSÃO REGIONAL

Fone: 3525-2278
ASSINE E LEIA

O dia traz a ne-
cessidade de
descansar, por-
tanto é um dia

mais tranquilo. Mesmo que existam
situações desafiadoras, você conse-
gue se manter mais estável. Triste-
zas e decepções podem vir à tona
inclusive com pessoas próximas.
Saiba administrar bem suas emo-
ções e sustentar suas escolhas.

O dia pode trazer
brigas, competi-
ções e conflitos
em geral. É um

dia mais pesado, então saiba liberar
as tensões com atividades como es-
portes ou terapias. A vantagem é que
este dia traz a consciência de olhar
mais para si mesmo e para os seus
talentos, portanto não fique se com-
parando tanto aos outros.

O dia traz novida-
des e muito agito.
Saia da zona de
conforto e avance

rumo ao novo. Sua criatividade está
grande, mas você pode ter dificulda-
de em manter o foco. Tome cuidado
com essa tendência a querer fazer
tudo e acabar não concluindo nada.
Abrace suas ideias, pois elas podem
ser extremamente poderosas e tra-
zer abundância.

O dia pode trazer
certo desânimo. O
desafio é comba-
ter as ilusões e as

dificuldades de ver perspectiva de
futuro. As questões financeiras po-
dem ser um foco de problema que
abaterá sua motivação. Pode acon-
tecer uma perda ou um prejuízo.
Existe impermanência, então saiba
se reequilibrar. Chega um auxílio.

O dia traz a neces-
sidade de desape-
gar de algo, que
pode ser uma má-

goa, uma teimosia ou algo material.
Seja mais desprendido. Os pensamen-
tos obsessivos e o ciúme podem ser
negativos para as relações. Conver-
sas decisivas podem acontecer. É um
bom dia para resolver conflitos.

Hoje, tudo que
tentar te tirar da
sua paz precisa
ser combatido de

forma suave e bem-humorada. Tome
cuidado com a dificuldade de man-
ter seu autocontrole e de entrar em
brigas e discussões, porque isso pode
ser custoso demais e acabar com o
seu dia. Seja conciliador e viva seu
equilíbrio, porque assim você agirá
com justiça e beleza, se mantiver
essa postura.

Hoje o dia te desa-
fia a sair da sua
zona de conforto e

você precisará ter uma confiança ex-
tra em si mesmo, nos seus talentos e
nos seus conhecimentos já adquiridos.
A vida te testará e você poderá avan-
çar se provar que sabe e é capaz, se-
não busque aprender mais.

Hoje o dia pede
que você busque
mais inspiração e
saia de situações

que te limitam ou estagnam. Pode
ser um dia produtivo para as relações,
afinal os diálogos estão ativados e
você pode estabelecer boas trocas.
O trabalho em conjunto está poten-
cializado.

O dia traz possi-
bilidade de mergu-
lhar em coisas
novas. Existem

novos conhecimentos a serem apren-
didos e aos quais vale a pena se dedi-
car, pois podem abrir portas. Saiba
aceitar e receber os elogios que che-
gam. Passeios ou viagens podem
acontecer.

O dia traz ajuda e
parcerias, mas é
importante sus-
tentar a sua von-

tade. Não deixe tudo na mão do ou-
tro: seja parceiro das pessoas à sua
volta. Novas parcerias de trabalho
podem surgir; ainda que não seja o
que você esperava ou gostaria, é uma
chance de recomeçar.

O dia pede mais
altruísmo e com-
paixão. Coloque-
se à disposição

para ajudar as pessoas e não fique
reclamando, senão seus pensamen-
tos ficam densos e mais pessimis-
tas, o que diminui muito as chances
de ser um dia positivo. Não tenha
medo de agir: compreenda e siga.

O dia traz avanço,
mas é preciso ser
gentil e amoroso
de forma sincera.

Tome cuidado com a tendência a fi-
car seduzindo as pessoas para ga-
nhar território. Foque na sua verda-
de, não nas ilusões. O que não for
verdadeiro facilmente será revelado.
Mentiras alheias também podem ser
descobertas.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, 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 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 ao meu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Pro-
tegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
da minha 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 distribuí um milhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamen-
te após o pedido.

NOSSA GENTE/NOSSA HISTÓRIA
Morre Zé Leite, um dos

pioneiros no transporte de arroz
Missa de 30 dias, em memória, ocorre na noite desta

sexta-feira, reunindo amigos e familiares

Seu� Zé Leite com a esposa, dona Elizabete

Por Raimundo Primeiro

Nesta sexta-feira, 22 de julho, às 18h30,
na Igreja São Francisco de Assis, Centro,
erá celebrada missa de 30 dias em memória
de José Leite da Silva, falecido na manhã
de 22 de junho, vítima de ataque cardíaco
fulminante.

Mais conhecido por Zé Leite, ele foi um dos
pioneiros na comercialização de arroz em Im-
peratriz. Natural de Brejo Paraibano, nasceu
em 18 de março de 1944.

Zé Leite morreu aos 76 anos. O corpo foi
sepultado no Cemitério São João Batista, lo-
calizado na rua Floriano Peixoto, bairro Nova
Imperatriz.

Jovem, aos 18 anos, Zé Leite chegou a Im-
peratriz, com a perspectiva de crescer profis-
sionalmente. Os desafios foram diversos. �To-
dos enfrentados pela garra que marcou a vida
de nosso pai�, disse a reportagem de O PRO-
GRESSO um dos filhos, Marcelo Leite da Sil-
va, bancário, hoje trabalhando em Codó (Ma-
ranhão).

Divulgação
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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

COMUNICADO
LOTS LATIN AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te e Recursos Naturais, em 02/06/2022 a Licença de Operação - LO para
Transporte rodoviário de produtos perigosos, situado na Rodovia BR-
010, 1503, sala 01, Bairro Santa Rita no Município de Imperatriz, Estado
do Maranhão, conforme dados constantes no processo n°115972/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 006/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de
Senador La Rocque/MA, toma publico que em virtude de inconsistência no
edital, relacionado na modalidade, fica CANCELADA a licitação que iria
ocorrer no dia 29 de Julho de 2022, as 10:00horas, cujo objeto é a Regis-
tro de Preços para eventual Contratação de empresa de engenharia,
para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial corretiva e
de pequenos reparos com fornecimento de peças, equipamentos, materi-
ais e mão de obra, para atender as necessidades do Município de Sena-
dor La Rocque/MA, publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, do dia 15
de Julho de 2022 e no Jornal O PROGRESSO do dia 15 de Julho de 2022.
Informamos ainda que será publicada uma nova licitação com o mesmo
objeto nos próximos dias. Senador La Rocque (MA), 20 de Julho de 2022.
Bartolomeu Gomes Alves � Prefeito Municipal.

HOSPITAL SÃO RAFAEL LTDA

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Os representantes Estatutários Administradores do Hospi-
tal São Rafael Lida, no uso das suas atribuições e nos termos
do art. 1.152, §§1° e 2° do Código Civil, convoca todos os Asso-
ciados para Assembleia Geral Extraordinária, de forma pre-
sencial, a realizar-se em sua sede social, localizada a Av. Dor-
gival Pinheiro de Sousa, 1178, Centro, Imperatriz-MA CEP: 65903-
270, sala de reuniões, no dia 03/08/2022, com a primeira cha-
mada às 17h00 com 75% dos associados e 17h30min em
segunda chamada, com qualquer número de associados, com
a seguinte ordem do dia:

1. Análise de proposta Comercial referente a venda do Hos-
pital São Rafael Ltda.

Imperatriz (MA), 21 de Julho de 2022.�

- 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.

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.

(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

PRF apreende cerca
de 400 mil maços de

cigarros no sertão de PE

Um compartimento de
carga repleto de caixas de ci-
garros. Foi o que constatou
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) ao fiscalizar, nesta
quarta (21), um caminhão
que circulava na BR-116, em
Salgueiro.

 De acordo com o condu-
tor, o veículo foi carregado em
Araraquara/SP com 800 cai-
xas do produto. As informa-
ções levantadas pelos polici-
as apontaram que o destino da
carga seria Fortaleza/CE e
São Luis-MA, diferente do
que constava na nota fiscal
apresentada � a cidade de
General Sampaio/CE.

 Em contato com o órgão
fiscal, a equipe PRF descobriu
ainda que não constava em
sistema o devido pagamento
dos tributos da mercadoria.
Diante dos indícios de fraude
fiscal, o veículo com os cerca
de 400 mil maços de cigarros,
de fabricação nacional, foram
apreendidos, ficando a dispo-
sição da Receita Estadual.
(Fonte: PRF)

Assessoria/PRF

Belo Horizonte/MG -
A Força Tarefa de Seguran-
ça Pública do Triângulo Mi-
neiro, coordenada pela Po-
lícia Federal e composta
pelas Polícias Civil, Militar

PF apreende 65 tabletes de
cocaína, dez pistolas e um

fuzil, em Uberlândia
A ação contou com a participação das polícias Civil, Militar e Penal em Minas Gerais

e Penal, realizou na tarde
desta quinta-feira (21/07),
em Uberlândia/MG, a apre-
ensão de 65 tabletes de en-
torpecentes (pasta base e
cloridrato de Cocaína), dez

pistolas com numeração ras-
pada e um fuzil.

Na oportunidade, as equi-
pes policiais abordaram um
caminhão que estava sendo
utilizado para o transporte das
armas de fogo e entorpecen-
tes, no estacionamento de um
posto de gasolina.

A ação policial envolveu
mais de dez policiais, incluin-
do um cão farejador da ROC-
CA da Polícia Militar, resul-
tando na prisão do motorista
do caminhão e apreensão do
veículo.

O conduzido, as drogas,
as armas e o caminhão fo-
ram apresentados à sede da
delegacia da Polícia Federal,
na cidade de Uberlândia -
MG. O motorista responde-
rá pelos crimes de tráfico in-
ternacional de drogas e ar-
mas de fogo, cujas penas
somadas pode chegar a 41
anos de reclusão. (Comuni-
cação Social - SR/PF/MG)

Divulgação/PF


		2022-07-22T06:53:36-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-07-22T06:53:50-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-07-22T06:54:09-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133




