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By Isabel Mueller

O dia traz muito
movimento e
muito trabalho,
mas nem tudo vai

ser fácil e fluido: tome cuidado com
brigas e desentendimentos ou até a
dificuldade de se comunicar. Mercú-
rio vai bagunçar sua rotina e exigir
de você muita flexibilidade e bom hu-
mor. Certamente, de tédio é que você
não poderá reclamar hoje, então se
prepare para uma avalanche de situ-
ações novas e do passado para re-
solver.

O dia pode trazer
acontecimentos
inesperados e re-
viravoltas; situa-

ções do passado podem ressurgir
nesta temporada de Mercúrio retró-
grado. Tome cuidado com ações he-
róicas demais para ser notado. Sai-
ba ser justo,mas consciente dos seus
riscos. Tome cuidado com notícias
distorcidas ou falsas; saiba pesqui-
sar antes de acreditar no que ouve.

O dia traz insegu-
ranças e mudan-
ças: saiba lidar
com os ciclos ou

notícias que te fazem rever situações
que você achava que estavam encer-
radas. Você pode ter ideias renova-
doras se souber refletir sem ansie-
dades. Saiba ter paciência e inteli-
gência para ver as situações sem se
envolver emocionalmente.

O dia pode fazer
você se desgas-
tar, mas você
pode acabar

avançando em situações novas, mes-
mo que de forma inesperada. Tome
cuidado com os excessos, pois você
pode acabar se indispondo com al-
guém próximo, e isso pode causar até
rompimentos. Não resista às mudan-
ças e esteja aberto ao novo que pode
renovar sua vida.

O dia pode te dei-
xar irritado e sem
muita paciência,
portanto tome

cuidado com brigas e grosserias. Os
desafios existem para serem resol-
vidos com inteligência e método.
Saiba se proteger e tome cuidado com
rivalidades desnecessárias.

Você pode buscar um novo caminho
para sua vida, e isso trará um des-

pertar de situa-
ções do passado
que ficaram no
caminho, portan-

to explorar coisas do passado pode
te fazer bem e dar um rumo à sua
vida. Saiba finalizar coisas cansati-
vas ou que não trazem felicidade.

O dia revela inten-
ções, desejos ou
até segredos das
pessoas à sua

volta � ou você mesmo terá a cora-
gem de se relevar a alguém. Tome
cuidado com insensibilidade ou ação
em demasia; é preciso ter discerni-
mento e cuidado, sem perder o âni-
mo e a confiança. Tome cuidado com
trabalho em excesso. Saiba relaxar
também.

O dia pode trazer
preocupações fi-
nanceiras ou com
algum projeto ou

tarefa de sua responsabilidade. Acre-
dite na possibilidade de ajuda, trocas
ou renegociações. Não sofra por cau-
sa de medos ou indecisões. Busque
ajuda. Enfrente os problemas com sa-
bedoria.

Hoje o dia pode
trazer inquieta-
ção, dúvidas, me-
dos e inseguran-

ças. Mas se conseguir perceber que
nada te falta, a não ser seu equilíbrio
interno, você pode se firmar rapida-
mente. Quanto mais se mantiver jus-
to consigo e com os outros, mais fá-
cil tudo fluirá. Você pode contar com
a ajuda de amigos ou do seu amor. É
preciso se dedicar mais às suas in-
tenções para que elas floresçam.

Você pode acabar
abandonando uma
ideia ou uma situ-
ação por discor-

dar de pessoas ou métodos. É impor-
tante não desistir de conquistar seu
espaço ou de realizar o que pretende.
Seja resiliente. A saúde também pode
precisar de uma retomada, mas não
desanime.

O dia pode trazer a
necessidade de
você se contentar
com a sua realida-

de e com a sua verdade, sendo grato
por isso, sem ficar se iludindo. Além
disso, a família pode ser marcante
hoje, trazendo ajuda e segurança. O
amor e o romance podem estar bem,
mas é preciso acreditar mais no seu
poder pessoal e não ficar sustentan-
do medos e inseguranças.

O dia pode trazer
caos e conflitos
para você organi-
zar ou apaziguar.

Seja como for, a delicadeza e a genti-
leza podem ser chaves para que este
dia flua. Se mantiver o pensamento
equilibrado e o coração inspirado,
você pode fazer coisas criativas e
ainda produzir bastante. Tome cuida-
do com paixões.
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de existência, reconhecida pela Organização Mundial
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- Vaqueiro
- Operador de Telemarketing
- Manicure
- Detedizador
- Auxiliar de Mecânico - PCD
- Assistente de Loja - PCD
- Técnico em Contabilidade
- Pintor Automotivo
- Supervisor de Vendas Externas
- Diarista
- Cozinheiro
- Auxiliar de Cozinha
- Padeiro
- Estoquista
- Açougueiro
- Camareira
- Gerente de Loja
- Auxiliar Administrativo - PCD
- Mensageiro
- Auditor.

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 JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022 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 por Item. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens e
serviços correlatos compreendendo: informações sobre as opções, emis-
são, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aére-
as e rodoviárias. CÓDIGO UASG: 980809.  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: 26 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://
joaolisboa.ma.gov.br, no Mural 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 Municipal), 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

A Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher da Câma-
ra dos Deputados aprovou
proposta que inclui a prática
de atos de violência física, psi-
cológica, sexual, patrimonial
ou moral contra a mulher en-
tre os motivos que podem le-
var à demissão por justa cau-
sa do trabalhador.

O texto aprovado é o
substitutivo do deputado Fá-
bio Trad (PSD-MS) ao Pro-
jeto de Lei 770/21, da depu-
tada Professora Rosa Neide
(PT-MT). O novo texto limi-
ta a punição apenas a casos
em que o agressor preste
serviços no mesmo local de
trabalho da mulher ou tenha
contato com a vítima em ra-
zão do trabalho, ainda que o
ato tenha sido praticado fora
do serviço.

Proteção
O relator explica que a

Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) já permite a de-
missão do trabalhador no caso
de condenação criminal, tran-
sitada em julgado, ou quando
houver mau procedimento ou
ato lesivo contra qualquer pes-
soa no ambiente de trabalho
ou que prejudique obrigações
contratuais.

Fábio Trad espera que o
substitutivo reforce a proteção
à mulher vítima de violência.
“Quando o autor da violência
trabalha no mesmo local que
a vítima, ela tem de enfrentar,
além dos constantes riscos à
sua segurança, o sofrimento

Comissão aprova justa causa em
demissão por violência contra mulher
Punição valerá quando o agressor prestar serviços no mesmo local de trabalho da

mulher ou tiver contato com a vítima em razão do trabalho

Fábio Trad, relator da Proposta

A Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher da Câma-
ra dos Deputados aprovou
proposta prevendo que a au-
toridade policial apreenda
arma de fogo e documenta-
ção pertinente que esteja em
poder do agressor de mulhe-
res preso em flagrante delito.

Atualmente, a Lei Maria
da Penha já permite ao juiz
determinar, como medida pro-
tetiva de urgência, a apreen-
são imediata de arma de fogo
sob a posse do agressor. Além
disso, a lei obriga a autorida-
de policial a verificar, no re-
gistro da ocorrência, se o
agressor possui registro de
porte ou posse de arma de
fogo e juntar essa informação
aos autos, bem como notifi-
car a ocorrência à instituição
responsável pela concessão
do registro ou da emissão do
porte.O texto aprovado é o
substitutivo do relator, depu-
tado Fábio Trad (PSD-MS),
ao Projeto de Lei 2890/21, do
deputado Alexandre Frota
(PSDB-SP). O substitutivo
não modifica o conteúdo do
projeto, apenas insere as me-

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
decorrente da convivência ou
do encontro com o agressor,
podendo até mesmo ser leva-
da a deixar o emprego”, ar-
gumenta.

Pensão
Na avaliação do autor, não

é adequado impor a demissão
por justa causa nos casos de
violência doméstica sem ne-
nhuma relação com o empre-
go do agressor. “Há sanções
penais e civis destinadas à
prevenção e à repressão da
violência, bem como à prote-
ção da vítima e à reparação
dos danos causados”, ressal-
ta Trad lembrando que a ma-
nutenção do emprego do
agressor, com o respectivo
salário, poderá inclusive ser-
vir ao sustento da vítima e de
sua família, bem como à re-
paração dos danos.

”Em situações de separa-
ção do casal, é comum ain-
da haver a obrigação de pa-
gamento de pensão alimen-
tícia aos filhos ou à própria
mulher. A legislação admite
até mesmo a penhora do sa-
lário do devedor para o pa-
gamento de prestação ali-
mentícia”, lembrou.

Tramitação
O projeto, que tramita em

caráter conclusivo, ainda será
analisado pelas comissões de
Trabalho, de Administração e
Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.
(Fonte: Agência Câmara de
Notícias)

Comissão aprova previsão
de que polícia apreenda arma

de agressor de mulher
preso em flagrante

Hoje a medida já pode ser determinada pelo juiz
como medida protetiva de urgência

didas na Lei Maria da Penha.
“Ao propor regime mais ri-

goroso de controle de armas
para agressores de mulheres,
o projeto deve contar com o
apoio desta Casa ao prover
segurança às mulheres víti-
mas de violência, especial-
mente as mais fragilizadas”,
afirma. “O projeto merece ser
aperfeiçoado, contudo, incor-
porando seu conteúdo à lei de
regência, Lei Maria da Pe-
nha”, complementa.

Pela proposta aprovada, se
o agressor for condenado, a
arma de fogo será confiscada,
cabendo ao juiz dar-lhe a desti-
nação adequada. A arma apre-
endida será devolvida em caso
de arquivamento do inquérito
policial, absolvição do agressor
ou extinção da punibilidade.

Tramitação
O projeto será analisado

em [[g caráter conclusivo]]
pelas comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Cri-
me Organizado; e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidada-
nia. (Fonte: Agência Câma-
ra de Notícias)
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