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By Isabel Mueller

Tome cuidado
com rivalidades,
brigas e situa-
ções de conflito,

principalmente nos seus relaciona-
mentos afetivos. Quanto mais você
conseguir ser uma pessoa harmonio-
sa, calma e amorosa, melhor. Tentar
querer mostrar alguma coisa para o
externo é insegurança sua, então
quanto mais você trabalhar a sua
segurança e o seu autocuidado, mais
você poderá ajudar as pessoas à sua
volta.

Hoje você precisa
soltar o controle
e se organizar
mental e espiritu-

almente, pois a sua mente pode es-
tar ansiosa e caótica. Organize os
seus projetos, porque às vezes você
está fazendo um monte de coisas,
mas não sabe o que está fazendo.
Largue tudo e vá fazer alguma coisa
mais leve, pois quanto menos você
tentar controlar hoje, melhor. Algu-
mas situações chegaram no limite,
então o que você precisa é voltar para
dentro de você e deixar para lá.

Diminua o ritmo.
Você está com
consciência da
quantidade de

coisas que precisa fazer, mas não
adianta tentar dar um passo maior
do que a perna. Organize-se, planeje-
se e faça uma coisa de cada vez, até
ir para um ritmo mais cadenciado.
Existe uma facilidade hoje se organi-
zar mental e fisicamente. Não espe-
cule sobre a vida dos outros, muito
menos sobre o passado, senão isso
vai te gerar dúvidas e te consumir.

Tome cuidado
com superficiali-
dade demais. É
um momento de

mergulho, então quanto mais você
conseguir ter conexão real com as
pessoas e celebrar de verdade a sua
vida e a dos outros, mais você explo-
rará a sua verdade. Celebre, mesmo
que você conquiste coisas pequenas.
Ficar na superficialidade só te deixa-
rá tentando organizar a sua vida de
forma a conquistar coisas materiais
ou resolver problemas. O que você
precisa é ir mais fundo.

Hoje você pode
sentir um pouco
de passividade,
podendo ter uma

queda muito brusca de energia. É im-
portante encontrar equilíbrio, até
mesmo na alimentação, para não ter
nenhummomento de exagero, e isso
acabar atrapalhando a sua saúde.
Pode existir uma lentidão emocio-
nal. Se sentir que está assim, respi-
re e volte a consciência para o que
está fazendo, porque assim você
conseguirá avançar, ainda que len-
tamente.

Dia de seguir um
caminho de esta-
bilidade e segu-
rança, então tudo

que for diferente disso não deveria
ser experienciado. Hoje é muito im-
portante manter um plano e certa
ordem no seu dia. Deixe gastos e
decisões para outro dia, porque a sua
mente pode não estar caminhando em
ritmo hoje. Hoje não é dia de semeter
em coisas que você nunca fez, por-
que não vai dar muito certo.

Hoje as relações
estãomuito poten-
cializadas, porém
é muito importan-

te que você não se deixe tanto na
mão do outro. Tome cuidado com
passividade demais, mas também
não hostilize o outro. Mantenha o
equilíbrio. Atenha-se para não cair
em golpes ou armadilhas por causa
de terceiros. Saiba se precaver. Hoje
é um dia nebuloso, então adie o que
for possível. Se você não pode con-
fiar, não aceite. Cerque-se de pes-
soas em quem você confia.

Hoje você pode
ter um dia de pre-
juízos materiais
ou de frustração

com situações que você não estava
esperando. Prepare-se para diminuir
o ritmo e não ter um dia tão produti-
vo. Não é umbomdia para fechar con-
tratos e fazer compras, mas sim para
planejar, organizar e pensar bem.
Observe, tenha consciência do que
está vindo, faça menos do que preci-
sa e guarde energia. Quanto mais fir-
meza e estabilidade, melhor.

Tome cuidado
com brigas e dis-
cussões. Hoje é
um dia em que

você precisa observar mais e manter
a paz e a harmonia interna, o que pode
ser bastante desafiador. Se você per-
ceber alguma situação em que alguém
está querendo te tirar do sério, não
entre nisso. Isso diz mais sobre a
pessoa do que sobre você. Pode ser
que você seja a ponte hoje para duas
pessoas se entenderem, e isso vai
valer a pena.

Dia de se reinven-
tar. Não adianta fi-
car na teimosia.
Você vai ter que

ceder e ser flexível para facilitar o
seu dia. Pode ser que você tenha que
tomar uma decisão, então você pre-
cisa ter consciência das coisas. Re-
flita e tenha calma, pois quanto mais
o seu pensamento estiver claro, mais
você conseguirá tomar uma decisão
acertada, e para isso será importan-
te entender os dois lados das situa-
ções.

Tome cuidado
com a busca pelo
prazer sem pensar
em mais nada.

Quanto mais troca, diálogo e encon-
tro com as pessoas, mais você aban-
donará essa postura egoísta. Quanto
menos você se colocar em situações,
menos você se irritará, porque tudo
pode ser demorado. Se puder deixar
para amanhã,melhor. Hoje vale a pena
economizar energia e buscar se pla-
nejar para cooperar com o seu meio.
Não procrastine, mas também não
fique só querendo que as pessoas
façam as coisas para você.

Existem oportuni-
dades para você se
desvencilhar de
coisas bobas e inú-

teis que você está guardando e que
chegam para você. Pode acontecer
alguma situação que seja a gota
d\'água para você, porque hoje é um
dia para tomar consciência do você
que precisa abrir mão e de mudanças
positivas que chegam em sua vida.
Tome cuidado com os excessos e
com a dificuldade de desapegar.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

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

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

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 aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha 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.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.
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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

- Auxiliar de Carga e descarga
- Técnico em Informática
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Secretária de Educação
- Vaqueiro
- Vendedor Externo que possua motocicleta e carro

próprio e resida em Carolina;“- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Auxiliar de Escritório
- Operador de Empilhadeiras
- Atendente de Lanchonete. “

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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 A Prefeitura Municipal de São Fran-
cisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público
para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pre-
gão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de centrais
de ar condicionado. CÓDIGO UASG: 980230. 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: 17 de Maio 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://
saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitações – TCE – MA, po-
dendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail
prefeiturabrejao2021@gmail.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 Prefeitu-
ra Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero
nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.
LUCAS SILVA ALENCAR – PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 – CPL OBJETO: Aquisição even-
tual e futura de medicamentos e materiais de consumo hospitalares.
ABERTURA: 17 de Maio de 2022 às 09:00 horas. ENDEREÇO: Rua Padre
Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. TIPO LICITAÇÃO:
Menor Preço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
poderão ser consultados gratuitamente por meio do site
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação
ao Pregoeiro por meio do e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, ain-
da, por meio presencial, mediante 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 Padre Cícero nº 51, Centro, São Francisco do Brejão – MA.
LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA
CNPJ: 07.553.862./0002-71

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA,
CNPJ: 07.553.862./0002-71, torna público que requereu junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMMARH, a Licen-
ça de Operação (LO), para a atividade de Fabricação de estruturas pré-
moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, município de
Imperatriz -  MA, conforme dados constantes no processo nº 5405/2017

ADRIANO LEAL CAVALCANTE
CPF: 591.559.221 - 04

ADRIANO LEAL CAVALCANTE , CPF: 591.559.221-04, requereu jun-
to à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais  - SEMA/MA,
em 20/04/2022, Outorga do Direito de Uso da Àgua (ODU) para poço raso
para consumo humano, ponto em latitude 5º28’48,00” S e longitude
47º28’22,00” O, vazão de 20m3/h bombeamento de 2 h/dia na GLEBA UM
TERRENO, localizado no município de Imperatriz – MA, Bacia do rio Tocan-
tins conforme o e-processo nº 81539/2022

O preço ao consumidor da
gasolina comum subiu pela
segunda semana seguida e
atingiu o valor médio no país
de R$ 7,270 o litro, o mais alto
já registrado pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP). O recorde anterior foi
verificado na semana de 13 a
19 de março, quando o com-
bustível estava sendo vendido
a R$ 7,267, a primeira vez
acima de R$ 7.

Dados do Sistema de Le-
vantamento de Preços (SLP)
da ANP indicam que, na se-
mana entre 17 e 23 de abril, a
média por região foi menor no
Sul, com R$ 7,109, e maior no
Centro-Oeste, com R$ 7,440.
O maior valor encontrado para
a gasolina foi R$ 8,559 e o

Preço da gasolina chega a R$ 7,27
e é o mais alto registrado pela ANP

Valor sobe pela segunda semana consecutiva
Fernando Frazão/Agência Brasil

menor, R$ 6,190. A pesquisa
envolveu 5.235 postos de
abastecimento.

Na semana anterior, o preço
médio do litro da gasolina no país
estava em R$ 7,219 e, na se-
mana de 3 a 9 de abril, em R$
7,192. O aumento verificado da
segunda para a terceira sema-
na de abril foi de 0,7%. Na se-
mana anterior, o crescimento
havia sido de 0,37%.

A escalada do preço da ga-
solina se acentuou no ano pas-
sado. A primeira vez que o li-
tro da gasolina comum passou
de R$ 5 foi em março do ano
passado, quando os postos do
país cobraram, em média R$
5,484 pelo litro do combustível.
Em setembro do ano passado,
o valor atingiu R$ 6,078.

A política de Preço de Pa-

ridade Internacional (PPI) da
Petrobras foi adotada em ou-
tubro de 2016, fazendo com
que o preço dos derivados de
petróleo no país fossem cal-
culados com base nas varia-
ções no mercado internacio-

nal. O valor passou, então, a
ser fortemente influenciado
pelas mudanças no preço do
dólar e do barril de petróleo e
sujeito a reajustes mais fre-
quentes, que chegaram a ser
diários. (Agência Brasil)

Consumo aparente de bens industriais tem alta de 0,4% em fevereiro
É o terceiro trimestre consecutivo de alta, segundo Ipea

O Indicador de Consumo
Aparente de Bens Industriais,
divulgado ontem (27) pelo Ins-

Agência Brasil/Arquivo

tituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), registrou alta
de 0,4% em fevereiro, em re-

lação a janeiro, na série com
ajuste sazonal. Com o  resul-
tado, o trimestre móvel encer-
rado em fevereiro teve ex-
pansão de 0,5% na margem,
marcando o terceiro período
consecutivo de alta.

Os dados mostram que en-
quanto a produção interna des-
tinada ao mercado nacional
subiu 0,6%, em fevereiro, e
0,9% no trimestre móvel, as
importações de bens industri-
ais tiveram quedas de 1,7% e
6,5%, respectivamente.

Na comparação com fe-
vereiro de 2021, entretanto, a
demanda interna por bens in-

dustriais caiu 7,1%, o que le-
vou o trimestre móvel a re-
gistrar também retração de
6,1% em relação ao verifica-
do no mesmo período do ano
passado.

Já no acumulado em 12
meses, a demanda cresceu
5,7%, enquanto a produção
industrial, medida pela Pesqui-
sa Industrial Mensal de Pro-
dução Física (PIM-PF) do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), teve
alta de 2,8%. Na mesma base
de comparação, as importa-
ções de bens industriais cres-
ceram 24,8%.

Segundo o Ipea, excetuan-
do o consumo aparente de
bens intermediários, todos os
demais grandes grupos econô-
micos apresentaram alta em
fevereiro, frente a janeiro. Des-
taque para os segmentos de
bens de consumo duráveis e de
bens de capital, com expan-
sões de 6,1% e 4,4%, respec-
tivamente. No trimestre móvel
findo em fevereiro, os dois seg-
mentos também mostraram al-
tas na margem (4,1% e 5%).

A pesquisa do Ipea revela
que, em relação às classes de
produção, a demanda interna
por bens da indústria de trans-
formação evoluiu 1,4% sobre
janeiro e 0,2% no trimestre
móvel. A extrativa mineral,
por sua vez, caiu 13,3% na
margem, enquanto o trimes-
tre móvel registrou alta de
7,6%. No acumulado em doze
meses, as indústrias extrati-
vas apresentaram crescimen-
to de 19,9%.

Quinze dos 22 segmentos
da indústria de transformação
tiveram variação positiva no
consumo aparente, o que fez
o índice de difusão passar de
18%, em janeiro, para 68%,
em fevereiro. Esse índice
mede a porcentagem dos seg-
mentos com aumento em re-
lação ao período anterior, após
ajuste sazonal.

Entre os segmentos com
peso relevante, outros equipa-
mentos de transporte e farmo-
químicos tiveram os melhores
resultados, com altas de
24,7% e 17,1% na margem,
respectivamente. Em relação
ao trimestre móvel, dez seg-
mentos registraram cresci-
mento na comparação dessa-
zonalizada, destacando o con-
sumo aparente de veículos
(10,2%), mostrou a pesquisa
do Ipea. (Agência Brasil)
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