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By Isabel Mueller

Dia de finaliza-
ções e resolu-
ções. Pode ser
um dia pesado e

cansativo, mas sem dúvidas será
produtivo. Pode existir conflito en-
tre você e seu chefe, portanto te-
nha paciência. É importante dar pau-
sas e cuidar da saúde. Evite ansie-
dades ou exigir mais do que de fato
é possível fazer.

Você pode con-
quistar algo que
dava como perdi-
do ou reaver uma

coisa que não estava encontrando.
As relações podem se fortalecer a
partir de um diálogo franco e verda-
deiro. Passeios podem ser revigoran-
tes e precisam acontecer para tra-
zer mais paz e equilíbrio. Evite o ime-
diatismo e a necessidade de ter tudo
realizado no seu tempo. Busque ter
mais paciência.

É importante res-
pirar fundo para
não entrar em
conflito ou perder

a paciência, inclusive com pessoas
que ama, e depois acabar se arrepen-
dendo. Pode ser preciso exercitar a
comunicação, buscando ajudar as
pessoas com conselhos ou palavras
de sabedoria e paz. É importante ter
leveza para levar este dia.

Você pode fazer
bons aliados hoje
ou receber a aju-
da de velhos ami-

gos. Tome cuidado para não fazer o
oposto, criando inimizades e rivali-
dades. Sua saúde pode estar boa,mas
cuide mais da sua alimentação. É im-
portante comer de forma mais equi-
librada. Evite radicalismos e pense
nos prós e contras das situações an-
tes de se comprometer.

O dia exigirá de
você muito dina-
mismo e uma por-
ção de foco. Isso

pode ser desafiador, porque existe
muita coisa a ser feita, mas é im-
possível saber por onde começar.
Portanto comece de forma a organi-
zar as coisas e veja o mais simples
primeiro. A saúde pode precisar de
atenção.

Pode ser preciso
lidar com a lenti-
dão dos outros,
afinal você está

impaciente e cheio de energia, mas
tome cuidado para não acabar indo
para um caminho de brigas e desen-
tendimentos. Existe uma decisão a
ser tomada, então alguma situação
pode ter o seu desfecho hoje. Aceite
o que for preciso para abrir espaço
para o novo.

O dia pede econo-
mia e uma visão
mais empreende-
dora ou criativa.

Tome cuidado para não ficar lamen-
tando perdas ou situações que não
deram muito certo: saiba ver o que
está dando certo e tenha mais pé no
chão. Você pode viver boas parceri-
as hoje ou ter afinidades com pes-
soas que podem propor sociedade
ou namoro.

Pode surgir um
insight, uma ideia
ou mais clareza
sobre uma situa-

ção específica. Vale a pena acreditar
no seu poder de comunicação hoje,
porque sua simpatia pode conquistar
as pessoas. Alguma viagem ou proje-
to pode trazer sucesso ou satisfação.
Bom dia para vender ou expor mais
suas ideias ou estudar algo que traga
mais prazer e bem-estar: aposte em
um novo hobby para dar mais cor à
sua vida.

Um novo talento
pode estar des-
pontando, e isso
surge de uma for-

ma muito espontânea. Você se senti-
rá mais seguro para se dedicar ao que
de fato gosta, portanto tudo que te
limita pode sair do seu caminho. Exis-
te uma oportunidade de aprender algo
novo que trará progresso.

É importante ser
mais flexível, se-
não o dia só trará
rupturas e situa-

ções contrárias. Novos desafios sur-
gem para serem enfrentados, mas
sua capacidade de ver as coisas por
novo viés te ajuda a ter mais auto-
confiança. Acredite na sua criativi-
dade, pois ela te colocará em vanta-
gem hoje.

Novidades a ca-
minho. O dia será
intenso e meio
caótico, mas va-

lerá a pena passar por ele. Você se
sentirá mais vivo e mais alerta. Sua
criatividade e sua capacidade de
ajudar são grandes. Sua intuição
está ativada. Existe mudança ou
passeio. Tome cuidado com a dis-
persão e a dificuldade de organizar
bem o seu dia.

Novos rumos es-
tão surgindo. O dia
tem um tom de
descanso e liber-

dade após um período intenso de
trabalho e preocupações. Tome cui-
dado com a desordem mental, que
pode acabar fazendo você perder o
foco ou um tempo precioso. Acor-
dos positivos entre você e os outros
te trarão mais paz.
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CPF 620.831.123-34
 Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambien-

te e Recursos Hídricos – SEMMARH, o pedido de Licença prévia LP para
atividade de ATIVIDADE DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR  conforme
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 004418/2021, localizado a rua Souza
Lima nº 285 Bairro Centro de Imperatriz - MA

ESTADO DO MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS – Câmara Municipal de Açailândia /MA, com sede na Rua Ceara, 662,
Centro. CEP: 65930-000 – Açailândia/MA, através do sua Pregoeira Muni-
cipal, instituído pela Portaria nº 139/2021 - de 05 de maio de 2021, torna
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar
n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs
(nove horas) do dia 31 de maio de 2022, a licitação na modalidade PRE-
GÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item para fina-
lidade registro de preço para eventual aquisição de materiais permanente
para às necessidade da Câmara Municipal de Açailândia – MA. Este Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https:/
/http://cmacailandia.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRASPUBLI-
CAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço. Câmara Municipal de Açailândia (MA), 19 de
maio de 2022. Rayanne Silva Machado-Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS – Câmara Municipal de Açailândia /MA, com sede na Rua Ceara, 662,
Centro. CEP: 65930-000 – Açailândia/MA, através do sua Pregoeira Muni-
cipal, instituído pela Portaria nº 139/2021 - de 05 de maio de 2021, torna
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar
n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 14:00hs
(quatorze horas) do dia 31 de maio de 2022, a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item para
finalidade registro de preço para eventual aquisição de materiais e
suprimentos de informática para atender às necessidade da Câmara
Municipal de Açailândia – MA. Este Edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet,
através do nosso endereço eletrônico no site: https://http://
cmacailandia.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRASPUBLI-
CAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço. Câmara Municipal de Açailândia (MA), 19 de
maio de 2022. Rayanne Silva Machado-Pregoeira Municipal.

ORAÇÃO A SANTO

EXPEDITO

Festa 19 de abril. Co-
memora-se todo dia 19.
Se você está com al-

gum PROBLEMA DE DIFÍ-
CIL SOLUÇÃOe precisa de
AJUDA URGENTE, peça
esta ajuda a Santo Expe-
dito que é o Santo dos
Negócios que precisam de
Pronta Solução e cuja In-
vocação Nunca é Tardia.
ORAÇÃO � Meu San-

to Expedito das Causas
Justas e Urgentes, Socor-
rei-me nesta Hora de
Aflição e Desespero, in-
tercedei por mim junto
ao Nosso Senhor JESUS
CRISTO! Vós que sois
um Santo Guerreiro, Vós
que sois o Santo dos Afli-
tos, Vós que sois o San-
to dos Desesperados,
Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Prote-
gei-me, Ajudai-me, Dai-
me Força, Coragem e Se-
renidade. Atendei ao
meu pedido: �Fazer o pe-
dido�. Ajudai-me a supe-
rar estas Horas Difíceis,
protegei-me de todos que
possam me prejudicar,
Protegei a Minha Famí-
lia, atendei ao meu pe-
dido com urgência. De-
volvei-me a Paz e a Tran-
qüilidade. Serei grato
pelo resto da minha vida
e levarei seu nome a to-
dos que têm fé. Muito
Obrigado, meu Santo Ex-
pedito!
Rezar um Pai Nosso,

uma Ave Maria e fazer o
Sinal da Cruz.
Em agradecimento,

mandei publicar e distri-
buí um milheiro desta
oração, para propagar os
benefícios do grande
Santo Expedito. Mande
você também publicar
imediatamente após o
pedido.
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