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By Isabel Mueller

O dia pode ser
pesado, cheio de
cobranças ou
outros fantas-

mas. Tome cuidado para não mergu-
lhar em pensamentos negativos de-
mais, deixando este dia ainda mais
difícil. Pode existir algum desapon-
tamento ou preocupação. Tenhamais
fé e saiba ser prudente. Não se de-
sespere tão cedo, porque tudo se
resolverá em breve.

Hoje, você pode
sentir um grande
alívio, porque
algo que estava

incomodando e atrapalhando pode
acabar ou se afastar. Reserve um
tempo para refletir sobre novos ca-
minhos ou o que de novo pode ser
realizado em sua vida. Cuide melhor
da sua mente, porque você pode es-
tar vendo as coisas apenas por uma
perspectiva, a mais negativa delas.
Relaxar pode te fazer bem.

O dia pode trazer
algumas armadi-
lhas e ilusões, en-
tão saiba se man-

ter atento. Além disso, é preciso to-
mar cuidado com gastos desnecessá-
rios, pois eles podem comprometer
suas finanças. Mentiras podem vir à
tona. Cuide melhor de si mesmo e te-
nha mais autoestima. Saiba se des-
vencilhar de relacionamentos tóxicos.

Hoje o dia pede
desapego e força
para seguir em
frente. Os desafi-

os podem ser muitos e será preciso
tomar cuidado com angústias e uma
tendência à depressão. Diminuir o rit-
mo é importante, assim como pedir
ajuda, caso seja necessário.

O dia pode trazer
ajudas inespera-
das. Uma sorte
pode acontecer,

acredite. Financeiramente, é preci-
so se organizar. Tome cuidado com
ambições exageradas, assim como
com ficar desejando coisas irreais.
Manter os pés no chão é importante.
Aceitar o dia de hoje é um passo es-
sencial para a prosperidade.

Hoje o dia pode
trazer a alegria
dos amigos até
você. Novas idei-

as também podem chegar, mas é pre-
ciso planejar e organizar, portanto
tome cuidado com o entusiasmo,
que pode levá-lo a acabar não reali-
zando nada. Você pode começar
várias coisas neste dia e não termi-
nar nenhuma. Existe algo renascen-
do: pode ser um projeto, uma rela-
ção ou seu ânimo.

O dia pode se
mostrar inade-
quado ou des-
confortável em

alguns momentos, mas é importan-
te que você não tente se encaixar,
mas sim que mostre suas vonta-
des e ideias sem medos. Tome cui-
dado com a falta de inspiração ou
de vontade, que pode fazer você
procrastinar tudo que planejou
para hoje.

O dia pode tra-
zer uma neces-
sidade de parar
um pouco, ob-

servar e refletir. Sua mente pode
divagar ou apenas se manter es-
tável, organizando e realizando as
coisas sem grandes problemas.
Ver o que é essencial faz parte de
uma mente refinada e inteligen-
te, portanto não deixe escapar do
seu dia momentos realmente im-
portantes.

O dia pode trazer
um pouco de de-
sordem ou preo-
cupações, princi-

palmente materiais. Busque ter idei-
as mais criativas ou busque renovar
seu ânimo, senão pode acabar se iso-
lando ou criando atrito com as pesso-
as por causa do seumau humor. O dia
pode trazer notícias e oportunidades
de viagens.

Hoje o dia pode
ser instável, por-
tanto suas emo-
ções podem se-

guir esse caminho: ora felizes, ora
tristes. Sua saúde pode estar frá-
gil, e isso faz com que precise mais
das pessoas. Tome cuidado com
carências, mas a sua sensibilida-
de pode afetar sua produtividade
rotineira.

O dia pede organi-
zação e cuidado
com os detalhes,
mas tudo isso

pode ser desafiador se sua mente
não estiver concentrada. Muitas
obrigações também podem te deixar
aturdido e irritado. Saiba ter calma
e não aja de forma inconsequente.
Escolha melhor os meios de realizar
suas ações.

O dia traz novida-
des, mas também
um pouco de irri-
tação. Saiba usar

seu poder pessoal de forma equili-
brada, senão pode acabar sendo rude
ou autoritário. Buscar alternativas
para os problemas é indicado, em vez
de ficar frustrado ou gerando con-
fusão. Busque elevar suas emoções
por meio da harmonia.
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Pós-Graduação Acupuntura
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- Supervisor de Vendas Externas - para traba-

lhar em Balsas-Ma

- Auxiliar de Serviços Gerais; Duas vagas

- 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.

Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2022-SMA

OBJETO : Registro de Preços para Aquisição de Gás de Cozi-
nha Engarrafado GLP P13 e P45, tipo doméstico (Recarga) e
Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 e P45 (Vasilhame), para
atender as demandas das Secretarias do Município de Porto
Franco. DATA DE  ABERTURA : 25 de maio de 2022, às 09h00min
(nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO : Menor Preço Por Item. ENDE-
REÇO: Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/
MA. 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 Co-
missão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça
Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibi-
lizados no sítio: http://www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/
, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Es-
clarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail
cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 09 de maio de
2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

(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

A Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (CE) apro-
vou, nesta quinta-feira (12),
projeto que declara o ex-pre-
sidente Tancredo Neves
como Patrono da Redemo-
cratização Brasileira. A deci-
são é terminativa e segue
para sanção presidencial, sal-
vo recurso para votação em
Plenário.

Tancredo de Almeida Ne-
ves (1910—1985) foi eleito
presidente da República pelo
Colégio Eleitoral (formado
pelas duas casas do Congres-
so) em 15 de janeiro de 1985.
Sua eleição marcou o fim de
21 anos de ditadura militar.
Porém, em 14 de março, vés-
pera da posse, o político mi-
neiro foi internado com pro-
blemas abdominais, e seu com-
panheiro de chapa, José Sar-
ney, assumiu a Presidência.

Tancredo morreu em 21
de abril, em São Paulo, e
Sarney completou seu man-
dato até 1990.

O relatório na CE foi do
senador Confúcio Moura
(MDB-RO). O PL 3.778/2021
foi apresentado em 2005, pela
então deputada federal Fáti-
ma Bezerra (posteriormente
senadora e atual governadora
do Rio Grande do Norte),
como PL 5.851. Foi aprovado
na Câmara dos Deputados em
outubro passado. Teve origem
em uma sugestão (SUG 100/
2005) da Associação Comu-
nitária de Chonim de Cima,

As empresas que captaram
recursos do Fundo de Investi-
mentos do Nordeste (Finor),
e que estejam inadimplentes,
têm até o dia 11 de junho des-
te ano para aderir ao proces-
so de regularização de suas
dívidas com descontos de até
80% sobre saldo devedor. Em
caso de parcelamento, os be-
nefícios são desconto de até
75%, alongamento da dívida
até 2028 e vencimento da pri-
meira parcela em até 12 me-
ses após a aprovação da re-
negociação.

As pessoas jurídicas que
podem aproveitar os benefíci-
os são aquelas com dívidas in-
tegralmente vencidas até ju-
nho de 2020 e cujos projetos

Tancredo Neves é declarado Patrono
da Redemocratização Brasileira

Empresas têm até o dia 11 de junho
para aproveitar descontos até 80% na
regularização de dívidas do Finor

Quitação pode ser feita até um ano após a aprovação da proposta. Os novos prazos
da renegociação chegam a seis anos e os descontos, nesse caso, chegam a 75%

estão em implantação regular,
foram cancelados por motivos
supervenientes ou já foram
concluídos e receberam o
Certificado de Empreendi-
mento Implantado (CEI). Os
representantes das empresas
podem procurar a agência de
relacionamento com o Banco
do Nordeste para realizar a si-
mulação e dar entrada no pro-
cesso de renegociação.

Desde o início da campa-
nha, em fevereiro deste ano,
133 empresas já manifesta-
ram interesse ao Banco soli-
citando informações, atualiza-
ção da dívida e/ou apresentan-
do documentação para forma-
lização do processo. As em-
presas podem aproveitar o úl-

timo mês da campanha para
usufruir dos benefícios.

A campanha de negocia-
ção está sendo permitida de-
vido à Lei nº 14.165, de 10
de junho de 2021, que ofe-
rece a oportunidade de subs-
tituir, de forma automática, a
Taxa de Juros de Longo Pra-
zo (TJLP) e mais os 4% de
juros ao ano na correção dos
valores pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Ou ainda, a pedido
do devedor, a utilização da
Taxa Referencial (TR) nes-
sa correção dos valores.

Será possível, também, a
terceiros, a assunção de dívi-
das. Para isso, será preciso
demonstrar capacidade de
pagamento e oferecer garan-
tias reais.

Cálculo do desconto
Após a substituição dos ín-

dices de correção dos valores
da dívida, o Banco do Nordes-
te aplica um desconto sobre o
saldo devedor total (principal
e encargos) que pode chegar,
dependendo das condições,
até 80% nos casos de quita-
ção ou até 75% nos casos de
renegociação. Os novos pra-
zos podem chegar até 2028.

Segundo o diretor de Ativos
de Terceiros do BNB, Thiago
Nogueira, as empresas estão
tendo uma grande oportunida-
de de regularizar sua situação
de inadimplência, em virtude da
Lei nº 14.165 de 2021. “Con-
tudo, é necessário atentar-se
ao prazo de apresentação do
formulário de requerimento até
11 de junho nas agências do
Banco”, afirma.

Os gestores das empresas
enquadradas na Lei 14.165
podem obter informações no
site do Banco do Nordeste ou
pelos telefones (85) 3299-6687
e (85) 3251-5199. (IMPREN-
SA/Banco do Nordeste)

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu, na sessão
desta quinta-feira (12), que é
inconstitucional não estender
o benefício da licença-mater-
nidade de 180 dias a servido-
res públicos federais que se-
jam pais solo. Por unanimida-
de, o colegiado considerou
que, em respeito ao princípio
de isonomia de direitos entre

Supremo estende licença-maternidade de 180
dias a servidores federais que sejam pais solo

Em decisão unânime, o colegiado levou em consideração o princípio constitucional
que, com absoluta prioridade, confere proteção integral à criança

o homem e a mulher e da pro-
teção integral à criança, o be-
nefício deve ser estendido ao
pai de famílias monoparentais,
ou seja, em que não há a pre-
sença da mãe.

A controvérsia é objeto do
Recurso Extraordinário (RE)
1348854, (Tema 1.182 da re-
percussão geral), em que o
Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS) recorre de de-
cisão do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (TRF-
3) que confirmou a conces-
são da licença-maternidade,
por 180 dias, a um perito mé-
dico do próprio INSS, pai de
crianças gêmeas geradas nos
Estados Unidos, por meio de
fertilização in vitro e barriga
de aluguel.

Segundo o relator, ministro
Alexandre de Moraes, é in-
constitucional qualquer previsão
do regime de previdência do
servidor público que não esten-
da ao pai monoparental os mes-
mos direitos de licença mater-
nidade garantidos à mulher.

Em voto proferido na ses-
são de quarta-feira (11), ele
observou que, por diversas
vezes, o STF assegurou direi-
tos a mulheres gestantes vi-
sando ao seu bem-estar e à
proteção integral da criança,
que é tratada como priorida-
de pela Constituição Federal.

A tese de repercussão
geral fixada foi a seguinte:

“À luz do artigo 227 da
Constituição Federal, que
confere proteção integral da
criança com absoluta priori-
dade, e o princípio da mater-
nidade responsável, a licen-
ça maternidade, prevista no
artigo 7º, inciso XVIII, da
Constituição Federal de 1988
e regulamentada pelo artigo
207 da Lei 8.112/1990, esten-
de-se ao pai, genitor mono-
parental”. (Assessoria)

Tancredo Neves discursa no Colégio Eleitoral, em 15 de
janeiro de 1985, que o elegeu Presidente da República

Célio Azevedo/Agência Senado

distrito de Governador Vala-
dares (MG).

Presente à reunião, o se-
nador Izalci Lucas (PSDB-
DF) exaltou a trajetória de
Tancredo: - Eu, como minei-
ro, não poderia deixar de
manifestar a importância de
reconhecer Tancredo Neves
pelo seu trabalho.

Símbolo
Na justificação do projeto,

Fátima Bezerra ressaltou que
a atividade política de Tancre-
do foi decisiva para a consoli-
dação das instituições demo-
cráticas: “Tancredo Neves
ocupou papel de destaque no
processo político que se con-
vencionou chamar de ‘rede-

mocratização’, um período
marcante na história republi-
cana do país, que culminou
com sua eleição.”

No Senado, Confúcio lem-
brou que, pela legislação (Lei
12.458, de 2011), patronos
podem ser escolhidos entre
brasileiros mortos há pelo
menos dez anos, que tenham
demonstrado especial dedica-
ção ou se distinguido por ex-
cepcional contribuição ao seg-
mento para o qual sua atua-
ção servirá de paradigma.

O Panteão da Pátria e da
Democracia, na Praça dos
Três Poderes, em Brasília,
leva o nome de Tancredo
Neves. (Fonte: Agência
Senado)
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