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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

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

By Isabel Mueller

O dia pode trazer
bastante amoro-
sosidade, calma
e certa

passividade.O bom é que seu lado
criativo e calmo está ativado. Bom
dia para se entregar a atividades de
ajuda ao próximo ou se dedicar mais
à família. Você pode se dedicar tam-
bém a atividades artísticas ou a uma
certa lassidão, preguiça e descansar
merecidamente. Tome cuidado com
ocaos emocional, que pode fazer você
criar dramas ou exageros onde na
verdade deveria haver calmaria.

O dia pode trazer
achados, coisas
que você achava
que estavam per-

didas. Seu espírito inventivo pode vir
à tona, então vale a pena fazer uso
dele e ter um dia ativo, cheio de ati-
vidades. Tome cuidado apenas com
os excessos e saiba também descan-
sar. Acredite na sua intuição, porque
ela pode te indicar caminhos ou aler-
tas hoje.

O dia pode trazer
lembranças e cer-
ta saudade: a Lua
em Câncer vai te

deixar saudoso e tambémmais comi-
lão. O dia é ótimo para autocuidado e
realizar suas vontades, mas tome cui-
dado com excessos. Mantenha seu
equilíbrio. Omau humor tambémpode
surgir, então veja as coisas commais
discernimento. Você pode estar mais
apegado ou sensível.

O dia pode trazer
uma energia de
renovação, com
mais ânimo e mo-

tivação. Sua força emocional e sua
intuição estão grandes e você pode
se permitir viver algo novo. Existe
mudança oumovimento hoje. Acredi-
te no seu poder pessoal e no seu su-
cesso. Tome cuidado com atitudes
arrogantes ou egoístas. No mais,
pode ser m dia muito produtivo.

Sua capacidade
de ser inteligente
e intuitivo ao
mesmo tempo é

grande hoje. Você consegue pegar as
coisas no ar e resolver problemas
antes que eles virem, de fato, proble-
mas. Tome cuidado com a desorgani-
zação. Mantenha as coisas sob seu
controle e o dia pode evoluir bem: as
pessoas precisam do seu poder de
liderança hoje.

Hoje o dia pode
trazer algum
aborrecimento se
você ficar apega-

do a algo de que precisa desapegar;
se você conseguir se desligar de pro-
blemas antigos ou do passado, pode
ser um dia cheio de leveza e justiça.
Use o seu bom senso e sua capacida-
de de pensar e sentir com equilíbrio.
Dessa forma, um ciclo se fecha e dá
espaço para um novo chegar.

Você pode ter
uma ideia muito
inovadora hoje,
mas precisa ter

calma para colocá-la em prática.
Existe algo começando ou recome-
çando em sua vida. Tome cuidado
com a falta de limites ou a falta de
bom senso, que pode fazê-lo invadir
a privacidade alheia. Por fim, você
está com boa saúde.

Você pode estar
confuso ou se
sentindo incapaz
de organizar seus

pensamentos. Tome cuidado com a
incoerência: dizer uma coisa e fazer
outra completamente diferente. O dia
é propício para o esvaziamento da
mente por meio de meditação, leitu-
ras ou passeios. Uma viagem também
pode acontecer.

Sua saúde pode
se recuperar
hoje. Vale a pena
descansar o

máximo que conseguir, mas tome
cuidado com a falta de equilíbrio,
que pode levá-lo a se cansar de-
mais. Não se fixe nos obstáculos;
seja flexível e saiba ceder, dei-
xando que as coisas se resolvam
por si só. Se não conseguir com-
preender as motivações dos ou-
tros, pode ser um dia de brigas e
discussões.

O dia pode trazer
alguma confusão
ou situação em-
baraçosa. Fora

isso, pode ser que você precise
contar com boa energia física e
saúde para realizar o que for preci-
so ou resolver problemas de forma
eficaz. Você exerce boa influência
sobre os outros, então aproveite
para ajudar. Existe bem-estar e au-
toestima à sua disposição, mas
será preciso fazer uso do seu livre-
arbítrio: suas escolhas estão em
suas mãos.

Uma mensagem
pode chegar ou o
seu dia será todo
cheio de aconteci-

mentos inesperados. Pode ser um dia
produtivo ou cheio de ajuda de pesso-
as para que você conquiste o que
deseja. É importante manter a calma
e o autocontrole, senão pode acabar
tendo atitudes egoístas, pensando só
em si mesmo.

Hoje você conse-
gue realizar algo
que nem estava
planejado, mas que

o deixará feliz ou orgulhoso. Sua ca-
pacidade de semovimentar com ener-
gia e motivação é grande hoje, por
isso pode ser um dia produtivo ou
cheio de atividades interessantes.
Sua capacidade de enfrentar situa-
ções que antes te davam medo é
imensa, então aproveite a energia da
coragem.
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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

- Vaqueiro
- Operador de Telemarketing
- Empregada Doméstica
- Manicure;“- Detedizador
- Auxiliar de Mecânico - PCD
- Assistente de Loja
- Técnico em Contabilidade
- Pintor Automotivo
- Motorista Entregador
- Supervisor de Vendas Externas
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Diarista
- Auxiliar de Escritório
- Cozinheiro
- Padeiro
- Estoquista
- Açougueiro
- Camareira
- Gerente de Loja.

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.

COMUNICADO
ÁGUA AÇAÍ LTDA, CNPJ 20.532.825/0001-64 torna público, que

REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais - SEMA, Autorização para Perfuração de Poço – PP (água
subterrânea de poços tubulares profundos) para fins de consumo
humano e comercial, e-processo nº 93281/2022, o poço será locali-
zado na Rodovia BR 010, Avenida Bernardo Sayão, N° 743, Trecho
Seco, Cidelândia – MA, sob as coordenadas 5°6’5,98”S /
47°33’14,03” O.

(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Parlamentares e agentes comunitários de saúde e de combate
às endemias durante a sessão de promulgação

Congresso promulga emenda do piso salarial
dos agentes comunitários de saúde

Pedro Gontijo/Senado Federal

Em sessão especial nesta
quinta-feira (5), o Congresso
Nacional promulgou a Emen-
da Constitucional 120, que tra-
ta da política remuneratória e
da valorização dos profissio-

nais que exercem atividades
de agente comunitário de saú-
de e de agente de combate às
endemias. A emenda decorre
da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 9/2022,

que foi aprovada no Senado
na quarta-feira (4).

A matéria, de iniciativa do
deputado federal Valtenir Pe-
reira (MDB-MT), foi relata-
da pelo senador Fernando
Collor (PTB-AL). Foram 11
anos de tramitação dentro do
Congresso Nacional. A sessão
de promulgação foi acompa-
nhada por vários agentes co-
munitários, a exemplo do que
já havia ocorrido na quarta-
feira, durante a aprovação
unânime da PEC na Comis-
são de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) e no Plená-
rio do Senado.  

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, afirmou que
é fundamental que o Estado
brasileiro mantenha esses pro-
fissionais em seus postos, com
vencimentos justos e condizen-
tes com a importância vital da
atividade. Ele elogiou a dedi-
cação dos cerca de 400 mil
agentes que atuam hoje no
país e ressaltou que a impor-
tância de cada um desses pro-
fissionais ficou ainda mais evi-
dente durante a pandemia de
coronavírus.

— Se o Brasil almeja me-
lhorar a saúde pública, então
o Legislativo não pode se omi-
tir em garantir a valorização
dos agentes de saúde e dos
agentes de combate a ende-
mias — declarou Pacheco.

Compromisso e dignidade
O presidente da Câmara

dos Deputados, Arthur Lira,
elogiou o empenho dos agen-
tes comunitários pela aprova-
ção emenda. Ele ressaltou que
os agentes prestam serviços
importantes e essenciais ao
povo brasileiro. Também dis-
se que são esses profissionais
que mais conhecem a saúde
do povo, com ações de pre-
venção de doenças e promo-
ção de saúde. Muitas vezes,
acrescentou o deputado, esses
profissionais atuam sem as

devidas condições, em nome do compromisso
com a população.

— Nada mais justo, portanto, a atenção e o
tratamento especial que agora passam a rece-
ber em nossa Carta Magna — destacou Lira.

Para o deputado federal Valtenir Pereira,
autor da proposta que deu origem à emenda,
a promulgação representa um ponto de des-
taque em sua carreira parlamentar. Ele reite-
rou que a emenda é uma forma de justiça e
de reconhecimento para os agentes comuni-
tários. Também destacou que nunca pensou
em desistir, apesar dos 11 anos de tramitação
da PEC. Além disso, ele agradeceu o apoio
de deputados e senadores para a aprovação
da matéria.

— Hoje é um dia de agradecimento e cele-
bração. Essa emenda corrige distorções e é
uma forma de assegurar a dignidade aos agen-
tes e a suas famílias — declarou Valtenir.

A sessão solene foi acompanhada pelo pri-
meiro vice-presidente do Senado, Veneziano
Vital do Rêgo (MDB-PB), pelo quarto secre-
tário da Mesa do Senado, Weverton (PDT-MA)
e pelo presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alco-
lumbre (União-AP), além de outros senado-
res, deputados  federais e representantes das
categorias dos agentes comunitários.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
salientou o empenho do senador Weverton para
que a sessão solene de promulgação ocorres-
se nesta quinta-feira, antes do Dia das Mães,
como forma de homenagear as agentes co-
munitárias que são mães.

Piso e adicional
O texto da emenda estabelece um piso sa-

larial nacional de dois salários minimos (equi-
valente hoje a R$ 2.424) para a categoria e
também prevê adicional de insalubridade e
aposentadoria especial, devido aos riscos ine-

rentes às funções desempenhadas. A emenda
também determina que estados, Distrito Fe-
deral e municípios deverão estabelecer outras
vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e
indenizações a fim de valorizar o trabalho des-
ses profissionais.

Além disso, fica estabelecido que os venci-
mentos dos agentes serão pagos pela União e
que os valores para esse pagamento serão
consignados no Orçamento com dotação pró-
pria e específica. Conforme o novo texto cons-
titucional, os recursos financeiros repassados
pela União aos estados, ao Distrito Federal e
aos municípios para pagamento do vencimen-
to ou de qualquer outra vantagem dos agentes
comunitários de saúde e dos agentes de com-
bate às endemias não serão objeto de inclusão
no cálculo para fins do limite de despesa com
pessoal. (Fonte: Agência Senado)
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