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By Isabel Mueller

Pode ser um dia
em que as coi-
sas transcor-
rem bem e você

consegue resolver os problemas
com bastante firmeza emocional.
É indicado que saiba se concen-
trar e não se deixar levar por fo-
focas ou indecisões. Os colegas
de trabalho estão potencializados;
podem acontecer boas trocas com
eles a respeito da sua vida ou de
projetos em comum.

Você pode esta-
belecer um ótimo
ent rosamento
famil iar ou no

seu âmbito profissional. Mudanças
podem acontecer no seu trabalho,
exigindo de você mais adaptação!
Tome cuidado com promessas que
não poderá cumprir. Evite a disper-
são, mas aproveite a energia do Sol
em Gêmeos para conseguir ser
multitarefa.

Tome cuidado
para não perder
muita energia
com coisas des-

necessárias e aproveite a disposi-
ção que vem com este dia no qual o
Sol entra no seu signo para renovar
sua autoconfiança. Se conseguir
atingir essa energia, conseguirá
avançar e dar um passo à frente sem
ouvir seus medos internos. Tome
cuidado para não se empolgar de-
mais e fazer coisas em excesso, per-
dendo a saúde. Evite a ansiedade,
mas aproveite o dinamismo do seu
dia para ir em frente com seus pla-
nos e metas: os caminhos estão
abertos.

O dia pode ser
lento, moroso ou
trazer a necessi-
dade de você se

mostrar mais atento às mudanças à
sua volta e se adaptar. Seja como
for, não fique ansioso e tome cuida-
do para não jogar fora algo que está
indo bem por algo duvidoso, princi-
palmente se o assunto for relacio-
namento amoroso: tenha mais paci-
ência com os seus processos.

As suas relações
estão favoreci-
das, mas tome
cuidado com a

manipulação do outro sobre você:
mantenha os olhos abertos para não
cair em golpes ou sucumbir a sedu-
ções. Além disso, o dia pode trazer
questões judiciais à tona em dire-
ção a uma negociação.

O dia pede orga-
nização e um to-
que de perfecci-
onismo. Isso vai

ser fácil para você; sua dedicação
pode ser extrema hoje, o que vai tra-
zer harmonia e felicidade. Tome cui-
dado com coisas do passado que po-
dem tirar seu foco ou sua paz interi-
or. Cuide para que seu lado crítico
não fira as pessoas à sua volta.

Tome cuidado
com instab i l i -
dades emocio-
nais ou dramas

infantis. Valorize o equilíbrio.
Pode ser um dia ótimo para re-
flexões ou observação. Sua cri-
atividade é o ponto alto. Deixe
que sua espontaneidade ou a ex-
pressão das suas ideias venham
à tona. A ansiedade também pode
estar presente.

Hoje você con-
segue ter bas-
tante jogo de
cintura e adap-

tabilidade. Isso favorece a reso-
lução de problemas ou de situa-
ções imprevistas, que podem
acontecer aos montes hoje, tiran-
do você do controle, mas te dan-
do o poder de agir e de ser cora-
joso: para hoje, é melhor enfren-
tar do que deixar para depois. A
família ou coisas do passado po-
dem ser um fator de cansaço ou
preocupação.

O dia traz incer-
tezas e instabi-
lidades, princi-
palmente emoci-

onais, além de prejuízos financei-
ros ou baixa vitalidade, o que leva
você a precisar descansar ou se
recuperar de algum mal-estar físi-
co. Tome cuidado para não se iso-
lar das pessoas que te amam ou
ficar achando que nada está bom
o tempo todo.

Você pode en-
contrar uma boa
so l ução pa ra
algo que estava

te preocupando há algum tempo.
Além disso, o dia pode trazer
boas experiências ou situações
leves e agradáveis ao lado de
amigos ou familiares. Um dinhei-
ro pode chegar de forma inespe-
rada por meio de um negócio ou
de um presente.

O dia traz a rein-
venção à sua
disposição: você
pode ter ins i -

ghts importantes a respeito de
alguma situação ou de si mesmo,
fazendo algumas mudanças neces-
sárias. Além disso, você pode vol-
tar atrás em uma decisão, então
aproveite, porque o dia facilita
correções de atitudes do passa-
do. Tome cuidado com um senso
extremo de individualidade hoje.

O dia pode trazer
s ituações que
acabam minando
sua fé ou que aca-

bam deixando você instável ou ca-
ótico, sem saber por onde come-
çar. O segredo para hoje é ter cal-
ma e desapegar do que não pode
ser controlado. Você pode demo-
rar para renunciar a uma ideia ou
a um sonho, mas coloque os pés
no chão e aceite a realidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – CPL OBJETO: Contratação
de empresa especializada para a realização da Festa Junina 2022
no município de Sítio Novo MA. DATA DE ABERTURA: 01 de Junho
de 2022, às 08:30 horas. ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n,
Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço. CRITÉRIO
DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O
Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente por meio do site http://sitionovo.ma.gov.br/editais-licitacoes
ou mediante solicitação à Pregoeira e o pagamento no valor de R$
50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para atendi-
mento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Leonardo de Almeida s/n,
Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO –
PREGOEIRA MUNICIPAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 – CPL OBJETO: Contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de insta-
lação, retirada e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos
de ar condicionado, refrigeradores, bebedouros, freezeres e fri-
gobar. ABERTURA: 07 de Junho de 2022 às 08:00 horas. ENDERE-
ÇO: Rua Padre Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão –
MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 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, ainda, 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

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se

todo dia 19.

Se você está com algum PRO-

BLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e

precisa deAJUDAURGENTE, peça

esta ajuda a Santo Expedito que é

o Santo dos Negócios que preci-

sam de Pronta Solução e cuja In-

vocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedi-

to das Causas Justas e Urgentes,

Socorrei-me nesta Hora de Afli-

ção e Desespero, intercedei por

mim junto aoNosso 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, Pro-

tegei-me, Ajudai-me, Dai-me For-

ça, Coragem e Serenidade. Aten-

dei ao meu pedido: �Fazer o pedi-

do�. Ajudai-me a superar estas

Horas Difíceis, protegei-me de to-

dos que possam me prejudicar,

Protegei a Minha Família, aten-

dei ao meu pedido com urgência.

Devolvei-me a Paz e a Tranqüili-

dade. Serei grato pelo resto da

minha vida e levarei seu nome a

todos que têm fé. Muito Obriga-

do, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave

Maria e fazer o Sinal da Cruz.

Em agradecimento, mandei pu-

blicar e distribuí um milheiro des-

ta oração, para propagar os be-

nefícios do grande Santo Expedi-

to. Mande você também publicar

imediatamente 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

- Operador de Telecompras
- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Serviços Gerais
- Auditor
- Auxiliar de Mecânico
- Departamento Fiscal
- Empregada Doméstica
- Operador de Caixa
- Açougueiro
- Recepcionista
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e

CNH "AD"
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.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

(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

Guaíra/PR. Equipe polici-
al composta por Militares do
BPFRON e da Polícia Fede-
ral realizavam patrulhamento
embarcado na região da cida-
de de Mercedes-PR, quando
avistaram uma movimentação
suspeita de embarcações.

Ao realizar a abordagem,
a equipe policial foi recebida

Boa Vista/RR - A Polícia
Federal deflagrou nesta quin-
ta-feira (19) a segunda fase
da URIHI WAPOPË, com
objetivo de desarticular uma
organização criminosa dedica-
da à extração de minério em
garimpos ilegais na TI Yano-
mami e sua posterior comer-
cialização. A primeira fase da
operação foi deflagrada em
outubro de 2021.

Foram cumpridos manda-
dos de busca e apreensão, ex-
pedidos pela 4ª vara Federal
Criminal, na residência de qua-
tro investigados.

As investigações da opera-
ção de hoje indicam que o gru-
po criminoso ligado a uma
empresa de táxi aéreo e a ou-

PRF apreende mais de 26m³ de
madeira ilegal em Loreto/MA

A guia florestal apresentada pelo transportador
não condizia com o produto transportado

no formato e na quantidade

Na noite desta quarta-fei-
ra (18), policiais rodoviários
federais em serviço no km
270 da BR 230 deram ordem
de parada a um caminhão
transportando madeira nativa
serrada. Diante da natureza
da carga, os policiais proce-
deram à fiscalização ambien-
tal conforme a legislação de-
termina, solicitando os docu-

Divulgação/PRF

mentos fiscal e florestal ne-
cessários ao transporte.

O motorista apresentou
nota fiscal e Guia Florestal
para Transporte de Matéria
Prima Florestal Diversa, da
SEMAS-PA. Os documentos
tratavam do transporte de
madeira aplainada em duas
faces, porém, ao se analisar a
carga efetivamente transpor-

tada, não se encontrou nenhu-
ma madeira aplainada, indi-
cando que os documentos são
referentes a outra carga.

Além disso, a quantidade
transportada diverge do de-
clarado em documento, mes-
mo com a aplicação do des-
conto legal, totalizando
26,2m³ de madeira transpor-
tada ilegalmente.

Desta forma, a carga
transportada, por não se tra-
tar de madeira aplainada em
duas faces, bem como a pre-
sença do excesso de 9,47% ao
valor trazido em nota, torna a

Guia Florestal inválida para
todos os efeitos, conforme re-
gulamentação do IBAMA.

O caminhão e a carga fica-
ram retidos na Unidade Ope-
racional da PRF em Balsas à
disposição do órgão ambiental
competente. Foi constatado o
crime de transportar, adquirir,
vender, madeira, lenha, carvão
sem licença válida. O condu-
tor do veículo assinou termo
circunstanciado de ocorrência,
se comprometeu a compare-
cer em juízo quando convoca-
do, e foi liberado em seguida.
(Assessoria/PRF)

PF combate desarticula organização criminosa
voltada à extração ilegal de minérios

tra empresa de poços artesia-
nos possuem por volta de 20
helicópteros, destinados ao
transporte do minério extraí-
do ilegalmente.

Notou-se que, além da ex-
tração irregular de minério, o
grupo estaria ocultando patri-
mônio por meio da transferên-
cia de bens a terceiros e pro-
movendo a remessa de di-
nheiro para o exterior com uso
de falsa identidade ou por
meio de operação de câmbio
não autorizada.

As investigações apon-
tam que o grupo criminoso
teria ainda criado uma em-
presa fantasma objetivando
ocultar sua movimentação
financeira ilícita.

*O nome da operação –
URIHI WAPOPË (comedo-
res de terra), faz alusão ao
nome usado pelos povos Ya-
nomami para se referirem
aos garimpeiros, que inva-

dem a TI Yanomami e des-
troem as áreas de floresta,
próximas aos rios, em busca
de minério. (Comunicação
Social da Polícia Federal
em Roraima)

Quatro embarcações transportavam a carga
avaliada em cerca R$ 5.8 milhões

BPFRON e PF realizam
maior apreensão de
cigarros do Brasil

em 2022

com disparos de arma de
fogo, sendo necessário revi-
dar. Os indivíduos, então,
abandonaram as embarca-
ções na margem do rio e se
evadiram. Em seguida, os
policiais se aproximaram e
verificaram que as embarca-
ções estavam carregadas
com cigarro contrabandeado.

A ação integrada acarre-
tou um prejuízo estimado em
R$ 5.8 milhões ao crime or-
ganizado da região, sendo
esta, segundo levantamentos
iniciais, a maior apreensão de
cigarros do país no ano de
2022. Possivelmente, a mai-
or apreensão de cigarros já
realizada em meio fluvial. A
carga ilícita foi encaminhada
à Delegacia de Polícia Fede-
ral em Guaíra para as provi-
dências de praxe.

Somente nos últimos 30 dias,
entre 18/04 e 18/05/2022, as
apreensões de cigarros na re-
gião de Guaíra alcançaram a
cifra de R$ 19.565.000,00 (de-
zenove milhões e quinhentos e
sessenta e cinco mil reais).

Fazem parte do Programa
V.I.G.I.A. nessa operação in-
teragências equipes da POLÍ-
CIA FEDERAL, BPFRON e
demais unidades da PMPR,
TIGRE e GOA da PCPR,
RECEITA FEDERAL e
EXÉRCITO BRASILEIRO,
com apoio da SEOPI - Secre-
taria de Operações Integra-
das/MJSP. (Comunicação
Social da Polícia Federal)
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