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Hoje você está
com muita inici-
ativa para fazer
as coisas acon-

tecerem. Existe muita energia pro-
dutiva e senso de organização, mas é
importante que você cuide da sua
saúde. Tome cuidado com nervosis-
mo, estresse, situações que te dei-
xam no limite e muito racional. Tente
equilibrar a razão com emoção para
que este dia seja um poucomais leve.
É um dia de progresso, mas é impor-
tante fazer esse equilíbrio.

É necessário des-
pertar de algumas
situações emoci-
onais. Você pode

ter consciência de que alguém está
gostando de você ou um despertar
das suas próprias emoções ou de
coisas que você queria fazer e não
estava conseguindo descobrir o que
era. Tome uma decisão e siga em
frente. O dia tem esse despertar, mas
tudo tem a ver com o seu coração. O
dia abre caminhos emocionais num
sentido de dentro para fora.

Dia em que é pre-
ciso olhar para si,
para os seus pen-
samentos e para

situações que estão caóticas e que
você não consegue controlar. Orga-
nize o interno, colocando as suas
tarefas em dia. Não adianta resol-
ver as coisas externas se as suas
emoções e os seus pensamentos
estão um caos. Se conseguir se or-
ganizar, a sua comunicação será o
seu trunfo, para você se conectar
com as pessoas e ter um pouco mais
de controle.

Você precisa se
autoaperfeiçoar,
então se dedique
e dê um pouco

mais de atenção a alguma situação
� pode ser um relacionamento amo-
roso, principalmente porque a Lua
Crescente em Virgem exige um pou-
comais de sacrifício e dedicação. Co-
loque mais empenho, pois assim as
pessoas te valorizarão. É importante
não racionalizar as coisas, pois po-
derá ser um dia de brigas e obstácu-
los, em que as coisas não fluirão.

É preciso ter dis-
ciplina e consci-
ência do uso do di-
nheiro. Tome cui-

dado com dúvidas e situações sobre
as quais você não tem certeza, mas
para as quaismesmo assim diz �sim�,
sem colocar limite. Reflita e tenha
harmonia interna para se organizar
externamente. Se as suas emoções
estão boas, a sua consciência está
legal, então você terá um dia justo e
equilibrado, conseguindo compreen-
der as situações.

A Lua Crescente
no seu signo fa-
vorece muito.
Com Vênus em

Peixes, as relações são afetadas,
mas pode ser um momento em que
você quer se fechar, então pode ser
um pouco mais difícil o processo de
troca e de doação, porque as coisas
podem estar emocionalmente confu-
sas. Se está difícil se organizar, abra-
se para alguém de confiança.

Dia caótico, em
que você pode se
ver em situações
arriscadas, só

que sem perceber o que está aconte-
cendo. Tome cuidado com situações
impulsivas. Pense antes de tomar
uma decisão e veja a realidade das
situações para não cair em um golpe
ou se aborrecer. Não é um bom dia
para assinar contratos e tomar deci-
sões. Busque compreender as coisas
de uma formamais profunda. Dia para
usar a sua intuição.

Dia de conexão e
união com as pes-
soas à sua volta.
As amizades es-

tão muito favorecidas, bem como os
trabalhos em grupo e os projetos em
dupla. As relações amorosas também
estão favorecidas. É um dia em que
você poderá trabalhar ou fazer pas-
seios junto com alguém. O bem-estar
e o lazer também estão muito favore-
cidos. Aproveite com moderação.

Desapegue e te-
nha cuidado com
desejos em exces-
so, com a vonta-

de de controlar tudo e todos, pois isso
é a receita do fracasso e nada vai
acontecer como você gostaria. Ain-
da que consiga ter um dia produtivo,
nem tudo sairá conforme planejado.
Se não conseguir fazer algo ou tiver
uma negativa de uma resposta do que
está esperando, pode ser a melhor
coisa que poderia ter te acontecido.
Veja as coisas por uma outra pers-
pectiva.

Busque renovar
suas atitudes,
seus pensamen-
tos e suas ações.

É importante se reinventar. Existe a
possibilidade de buscar novas aven-
turas, novos cursos e novas experi-
ências para abrir a sua cabeça e o
seu coração. É importante pensar o
que você pode fazer amais para a sua
vida ter mais vida e mais calor. Desa-
fie e busque crescer, indo sempre
além. Só tome cuidado com competi-
ções e não faça comparações.

Realização. Tudo
o que você plane-
jou hoje, siga à
risca. Você vai ter

um dia produtivo, mas é muito im-
portante que você não se deixe le-
var por situações inúteis, que te ti-
ram do foco e te fazem perder tem-
po. Esteja consciente, alerta e co-
nectado com as suas emoções e com
as suas tarefas, pois existem com-
promissos que você não pode deixar
para depois. É preciso resolver e
tirar da frente.

Muita energia! Vê-
nus em Peixes traz
muita popularidade
e muita sorte, po-

rém ela faz uma oposição a essa Lua
Crescente em Virgem. Tome cuidado
com a falta de consciência com o
outro e com estar vivendo um lado
meio egóico. As coisas estão chegan-
do para você, mas é preciso ter esse
contraponto de olhar o outro com
empatia e compaixão, senão você vai
passar por cima dos outros e não se
dará conta do que está fazendo.

Governo Federal anuncia 12 mil pontos
do Wi-Fi Brasil para escolas públicas

Em cerimônia em Brasília (DF), o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também
sinalizou o início da Infovia 01 do programa Norte Conectado, que ligará Santarém

(PA) a Manaus (AM); e assinou ato que regula parcelamentos das outorgas

Ministro diz que por ano, serão
investidos R$ 85 milhões nesta ação

O Governo Federal anun-
ciou, nesta terça (12/4), a ins-
talação de novos 12 mil pon-
tos de Wi-Fi Brasil em esco-
las da rede pública no país, a
ser implementada pelo Minis-
tério das Comunicações
(MCom). Ao lado do presiden-
te da República, Jair Bolsona-
ro, o ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, adiantou
que a implantação começa
ainda neste mês de abril. Por
ano, serão investidos R$ 85
milhões nesta ação. O anún-
cio foi realizado no Palácio do
Planalto, em Brasília (DF).

“Estamos conectando 3 mil
escolas por mês”, adiantou o
ministro. “Do montante de
escolas que não tinham inter-
net — temos hoje sem inter-
net ainda 14,5 mil — a gente
está assinando contrato com
a Telebras e com a RNP para
conectar 12 mil escolas nos
próximos quatro meses”, res-
saltou. Apenas 2,5 mil esco-
las, de acordo com Fábio Fa-
ria, restarão para o segundo
semestre. “A promessa do
Presidente será cumprida: ele
recebeu o governo com mais
de 25 mil escolas sem inter-
net e vai entregar 100% das
escolas conectadas”, acres-
centou.

“Esse trabalho nosso, do
passado e do presente, atra-
vés do Ministério das Comu-
nicações, tem realmente mos-
trado para o Brasil e para o
mundo o nosso interesse e o
nosso trabalho de integrar
todo o Brasil através das co-
municações”, ressaltou o pre-
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sidente Jair Bolsonaro. “Va-
mos entregar todo o Brasil
conectado até dezembro des-
se ano”, afirmou.

São parceiras do MCom na
iniciativa a Telebras e a Rede
Nacional de Ensino e Pesqui-
sa (RNP). A partir do traba-
lho conjunto, serão instalados
10 mil pontos em escolas ati-
vas em áreas rurais e 2 mil
em áreas urbanas. A meta
mais que dobra o número de
escolas conectadas pelo Wi-
Fi Brasil: até agora, 9.853
pontos de internet do progra-
ma estão em unidades de en-
sino (93% são rurais). Todos
os estados e o Distrito Fede-
ral serão atendidos.

Na ação com a RNP, um
chamamento público foi reali-
zado e dele participaram em
torno de mil provedores regi-
onais: 37 mil propostas foram
apresentadas para a conexão
de 7 mil escolas. Em razão
disso, o programa Wi-Fi Bra-
sil passa a contar com a cola-
boração de provedores regio-
nais, uma reivindicação anti-
ga do setor, agora acolhida.

NORTE CONECTADO
— Na mesma cerimônia o
MCom indicou o início da In-
fovia 01, que integra o progra-
ma Norte Conectado e irá
expandir a infraestrutura de
comunicações na Região
Amazônica, conectando San-
tarém (PA) a Manaus (AM),
por meio da implantação de
cabos de fibra óptica subflu-
vial. É previsto investimento
de R$ 165 milhões para a es-

truturação do backbone (res-
ponsável pela transmissão dos
dados de um dispositivo para
um servidor em outro local).
O projeto é considerado de
baixo impacto ambiental, por-
que usa os leitos dos rios para
chegar até a população e não
requer desmatamento, caso a
instalação dos cabos fosse
feita por via terrestre.

A Seja Digital realizou os
estudos hidrográficos para a
implementação da Infovia 01,
no leito do Rio Amazonas. A
previsão de conclusão dessa
etapa é para o primeiro tri-
mestre de 2023. Com quase 1
mil quilômetros de extensão,
a infovia atenderá, diretamen-
te, as sedes dos municípios de
Curuá, Juruti, Óbidos, Oriximi-
ná e Terra Santa, no Pará, e
Autazes, Itacoatiara, Parintins
e Urucurituba, no Amazonas.

Mais de 500 mil pessoas
nessas cidades serão impac-
tadas com a ação. O Norte
Conectado prevê a implanta-
ção de oito infovias, atenden-
do 60 cidades e beneficiando
10 milhões de pessoas por
meio de um cinturão óptico na
região Norte, levando conexão
estável e de alta velocidade.

PREÇO PÚBLICO DE
OUTORGA — O ministro
Fábio Faria assinou ainda, du-
rante a cerimônia, o ato que
regula condições, critérios e
procedimentos para o paga-
mento dos valores devidos a
título de preço público de ou-
torgas para execução de ser-
viços de radiodifusão, decor-
rentes de processo licitatório;
de alteração de característi-
cas técnicas; e de adaptação
de outorga do serviço de ra-
diodifusão sonora (OM para
FM). A Portaria MCom será
publicada no Diário Oficial da
União.

De acordo com a nova re-
gulação, os valores devidos
podem ser pagos em cota úni-
ca ou de forma parcelada. O
prazo para quitação da cota
única será de 60 dias, conta-
dos a partir da emissão de uma
Guia de Recolhimento da
União (GRU). Já as institui-
ções interessadas em pedir
parcelamento de valores de-
vem fazer requerimento ao
MCom, por meio de sistema
eletrônico. Caso toda a docu-
mentação esteja correta, o
pedido de parcelamento será
deferido e a pessoa jurídica
poderá ser solicitada a apre-
sentar um seguro garantia.
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa Auto Posto de combustível Mangueira LTDA – ME, CNPJ:

05.910.729/0001-19, torna público que requereu junto Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMMARH, a Licença de Operação
para atividade de Comercio de Combustíveis e Derivados de Petróleo, confor-
me o Processo nº 03054/2017, localizado na Rod. BR 010 km 1346, Conjunto
Nova Vitória Imperatriz-MA, comprimento se enquadra na resolução CONA-
MA 237/97 que dispõe sobre licenciamento ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa Posto de Combustível J&A  Ltda, CNPJ 12.218.395/000-1-82,

torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEMMARH, a Licença de Operação para atividade de
Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo conforme Processo nº
177/2014,  localizado na ROD BR-010, Conjunto Nova Vitória Imperatriz
MA. O comprimento se enquadra na resolução CONAMA 237/97 que dispõe
sobre licenciamento ambiental

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2022 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS – SRP) 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 Presencial. TIPO: Menor
preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a pres-
tação eventual e futura de serviços de manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos hospitalares, aparelhos odontológicos e laboratoriais
localizados no Hospital Municipal e Postos de Saúde. BASE LEGAL: Lei nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017,
Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos
envelopes Proposta e Habilitação: às 08:00 horas do dia 29 de Abril de
2022. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente por meio do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicita-
ção ao Pregoeiro em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na sede da
Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro,
João Lisboa – MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte
reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal –
DAM. MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

COMUNICADO
ELEIÇÕES SINDICAIS 2022

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SAÚDE DA
REGIÃO TOCANTINS (SINDSAÚDE-ITZ), COMUNICA A TODOS OS ASS-
SOCIADOS DA SUA BASE TERRITORIAL QUE NO PLEITO ELEITORAL
OCORRIDO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022, A CHAPA 01 FOI ELEITA
PARA O QUADRIÊNIO 2022/20226, COM INICIO DA GESTÃO “SINDI-
CATO SE FAZ COM EXPERIÊNCIA, RESISTÊNCIA E MODERNIZAÇÃO
EM 05/07/2022

IMPERATRIZ, 12/04/2022
JANETE BARRETO DA SILVA

PRESIDENTE

limarodrigues.lima@gmail.com

A força do agro
Alguns idiotas criticam o agronegócio sem conhecer a força

do agronegócio. Em tudo na vida tem algum produto oriundo do
agro. Não adianta correr. Até o sapato que você usa vem do agro.

E não adianta dizer que o agro prejudica o meio ambiente
porque isso é conversa para boi dormir. Quem mais se preo-
cupa com o meio ambiente são os próprios produtores rurais.
E se preocupam com o bolso também. As multas do IBAMA
são pesadas para quem faz desmatamento ilegal ou prejudica o
meio ambiente. Quem promove desmatamento ilegal é bandi-
do e não tem CPF ou CNPJ. Hoje, ninguém precisa derrubar
uma árvore para produzir no campo no país. Os números com-
provam isso. Safras recordes e o Brasil exportando vários  e
vários produtos de qualidade cada vez mais, com muito su-
cesso, para dezenas de países.

Confira alguns números impressionantes
da agricultura brasileira, de acordo com

a agência de notícias do IBGE:

mais impactou os resultados.
O valor das lavouras cresceu 7,5%, e o da pecuária, sofreu

uma retração de -8,5%.
Os produtos com bom desempenho do VBP são: algodão

em pluma, aumento real de 42,2%; banana, 17,7%; batata in-
glesa, 11,4%; café, 55,7% (conillon e arábica); cana-de -açú-
car, 28,4%; feijão, 8,7%; laranja, 10%; milho, 24,1%; tomate,
32,6%; e trigo, 4,8%.

“Esses resultados podem ser atribuídos, em geral, aos au-
mentos de produção e aos preços. Nesse grupo, destacamos a
contribuição de produtos relevantes, como cana-de-açúcar, café,
algodão e laranja, que deram grande impulso ao VBP. Entre os
produtos que têm apresentado pior desempenho estão soja e
arroz, afetados por redução de preços e por menor produção”,
informa nota da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Em relação à pecuária, houve retração, motivada pela queda
de preço, redução das exportações (quantidade) no primeiro tri-
mestre e os preços dos insumos para as rações, especialmente
para suínos e frangos, e leite. “Além da redução da quantidade
exportada de carne de frango, houve redução de 42,6% nas
exportações de carne suína em relação ao trimestre de 2021, e
redução de 18,0% na quantidade de carne bovina”. (Fonte: Mi-
nistério da Agricultura).

Vetoquinol Saúde Animal
cresce 22% no Brasil em 2021

A Vetoquinol Saúde Animal, uma das 10 maiores indústrias
veterinárias do mundo, cresceu globalmente 21,9% em 2021,
atingindo receita de • 521 milhões, equivalente a cerca de R$ 3
bilhões, sendo que 64% do resultado financeiro referem-se a
animais de companhia e 36% a grandes animais. No Brasil, a
empresa cresceu em proporção semelhante (21,7%), alcançan-
do o faturamento anual de R$ 129,4 milhões – recorde para a
empresa no país.

“Em um ambiente sanitário ainda incerto, nosso negócio cres-
ceu 21,9%, superando o crescimento médio do mercado em
todas as áreas geográficas. Esse resultado ilustra a solidez da
nossa estratégia de expansão baseada no desenvolvimento de
portfólio e em presença global. Também estamos confiantes no
futuro e nas perspectivas de crescimento do resultado financei-
ro”, afirma Matthieu Frenchin, CEO global da empresa, que
tem origem francesa.

As vendas de produtos para animais de companhia atingiram
• 335 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,9 bilhão) em
2021, enquanto as soluções para saúde de grandes animais cres-
ceram 9,2%, chegando a • 186 milhões de euros (R$ 1,1 bi-
lhão). Ambas as áreas tiveram aumento do portfólio. No Brasil,
por exemplo, foram lançadas no ano passado seis novas mar-
cas: duas para bovinos, duas para equinos, uma para suínos e
uma para cães e gatos.

O crescimento global das vendas da Vetoquinol Saúde Ani-
mal ocorreu nos quatro trimestres do ano, sempre acima dos
dois dígitos. No primeiro trimestre, ficou em 23,8% e • 127,9
milhões. No segundo trimestre, a alta foi de 37,3%, com • 127,4
milhões. No terceiro trimestre, as vendas subiram 15,7%, tota-
lizando • 132,3 milhões. Por fim, de outubro a dezembro, o
crescimento foi de 14,3%, com • 133,7 milhões. (Texto Co-
municação – SP).

Confira os destaques do
Conexão Rural deste fim de semana:

Em março, a produção de cereais, leguminosas e
oleaginosas estimada para 2022 deve totalizar o recorde de 258,9
milhões de toneladas, 2,3% acima (5,7 milhões de toneladas) da
obtida em 2021 (253,2 milhões de toneladas) e declínio de 1,0%
(-2,7 milhões de toneladas) em relação ao estimado em feverei-
ro (261,6 milhões de toneladas). Com isso, a produção deve
superar o recorde alcançado em 2020, quando foram produzi-
dos no país 255,4 milhões de toneladas. O Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola (LSPA) aponta que a área a ser
colhida é de 71,8 milhões de hectares, sendo 4,7% (3,2 milhões
de hectares) maior que a área colhida em 2021 e 0,8% (555,6
mil hectares) maior do que o previsto no mês anterior.

O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos
deste grupo, que, somados, representam 92,2% da estimativa
da produção e respondem por 87,7% da área a ser colhida. Em
relação a 2021, houve acréscimos de 8,3% na área do milho
(6,9% na primeira safra e 8,8% na segunda), de 11,1% na área
do algodão herbáceo e de 3,8% na da soja.

Por outro lado, houve declínios de 1,2% na área do arroz e
de 2,9% na área do trigo.

Espera-se que a produção de soja totalize 116,2 milhões de
toneladas, com redução de 13,9% em relação ao produzido no
ano passado. A produção do milho foi estimada em 111,9 milhões
de toneladas, com crescimento de 27,4% em relação a 2021. Já a
estimativa de produção do arroz foi de 10,7 milhões de toneladas,
queda de 8,0% frente ao produzido no ano passado.

A informação de março para a safra nacional de cereais, le-
guminosas e oleaginosas de 2022 alcançou 258,9 milhões de
toneladas e uma área colhida de 71,8 milhões de hectares. Em
relação a 2021, a área a ser colhida cresceu 4,7% (3,2 milhões
de hectares). Frente ao previsto no mês anterior, houve alta de
555,6 mil hectares (0,8%).

Entre as unidades da Federação, Mato Grosso lidera como o
maior produtor nacional de grãos, com uma participação de
30,8%, seguido pelo Paraná (13,8%), Rio Grande do Sul (9,2%),
Goiás (10,4%), Mato Grosso do Sul (8,3%) e Minas Gerais
(6,5%), que, somados, representaram 79,0% do total nacional.

MILHO (em grão) – A estimativa para a produção de milho
foi de 111,9 milhões de toneladas, aumento de 2,9% em relação
ao mês anterior e de 27,4% em relação a 2021. Após uma forte
queda na produção, em 2021, efeitos do atraso do plantio da 2ª
safra e da falta de chuvas nas principais Unidades da Federação
produtoras, aguarda-se um ano dentro da normalidade, o que
propiciará a recuperação das lavouras, inclusive podendo atin-
gir um novo recorde nacional.

Valor da Produção Agropecuária de 2022
deve chegar a R$ 1,227 trilhão

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2022 deve
alcançar R$ 1,227 trilhão, 2,4% acima do obtido em 2021, que
foi de R$ 1,199 trilhão, conforme dados de março.

 A estimativa de janeiro indicou um crescimento real do VBP
de 4,3%, quase o dobro do crescimento observado em março.
A estiagem no Sul do país durante os meses de plantio foi o que

A safra brasileira de grãos deve alcançar 258,9
milhões de toneladas em 2022, segundo

a estimativa de março do LSPA

Jaelson Lucas-AEN-PR

Para assegurar a oferta de pescado aos paraenses na Semana
Santa, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará
(Adepará) fez, de 1º a 15 de abril, uma grande fiscalização nos
Postos Agropecuários do Estado;

Presidente da Peixe-BR, a Associação Brasileira de Piscicul-
tura, Francisco Medeiros, em entrevista exclusiva, fala sobre o
aumento da produção de pescado no Brasil e na região Norte;

 Na parte musical, teremos moda de viola, a cantora Ma-
risa Monte e o paraense de Cametá, radicado em Imperatriz
(MA), Zeca Tocantins, em homenagem aos pescadores e ao
rio Tocantins.

Em Imperatriz, você pode assistir ao Conexão Rural pela TV
Web O Progresso, pelo nosso canal no You Tube: Conexão Rural
Brasil ou pela parabólica via TV Milagro Brasil de São Paulo.

FELIZ PÁSCOA a todos com saúde e paz.

Francisco Medeiros, presidente da Associação
Brasileira de Piscicultura (PEIXE-BR), fala ao
Conexão Rural deste fim de semana sobre

a produção de pescado no Brasil

Peixe-BR/Divulgação

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

- Mecânico de Veículos Leves e Pesados
- Auxiliar de Mecânico
- Mecânico de Motos
- Manicure e Pedicure
- Auxiliar de Carga e descarga
- Técnico em Informática
- Vendedor Externo que possua motocicleta e carro

próprio e resida em Carolina
- Vendedor Interno
- Vendedor Externo.

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.
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