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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.
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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

CNPJ: 01.621.920/0001-90 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL E-mail: camaralegrf@hotmail.com

http://www.cmribamarfiquene.ma.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022 - BLL COMPRAS - A Câmara
Municipal de Ribamar Fiquene/MA, com sede na Av. Goiás nº 142 – Cen-
tro, Ribamar Fiquene – MA, CEP: 65.938-000 – Ribamar Fiquene/MA, atra-
vés da sua Pregoeira Oficial, instituído pela Portaria nº 001/2022 de 03 de
Janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/
2002, regulamentado pelo Decreto Legislativo nº 001/2018, Lei Comple-
mentar n° 123/2006, regulamentado pela Resolução n° 002/2021 e demais
normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 03
de Junho de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando contratação de empresa
especializada para aquisição de insumos de informática, manutenção de
impressora, computadores, recarga de cartucho e reparo em mesa de
som, de interesse da Câmara Municipal de Ribamar Fiquene – 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: http://www. cmribamarfiquene.ma.gov.br ou no site do BLL
COMPRAS https://bll.org.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço. Ribamar Fiquene (MA), 24 de Maio de 2022. Iara Rodrigues Miranda
- Pregoeira Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 - BLL COMPRAS - A Câmara
Municipal de Ribamar Fiquene/MA, com sede na Av. Goiás nº 142 – Cen-
tro, Ribamar Fiquene – MA, CEP: 65.938-000 – Ribamar Fiquene/MA, atra-
vés da sua Pregoeira Oficial, instituído pela Portaria nº 001/2022 de 03 de
Janeiro de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/
2002, regulamentado pelo Decreto Legislativo nº 001/2018, Lei Comple-
mentar n° 123/2006, regulamentado pela Resolução n° 002/2021 e demais
normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 06
de Junho de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELE-
TRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando contratação de empre-
sa especializada para aquisição de material de limpeza, de interesse da
Câmara Municipal de Ribamar Fiquene – 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 consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso
endereço eletrônico no site: http://www.cmribamarfiquene.ma.gov.br
ou no site do BLL COMPRAS https://bll.org.br/ Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Ribamar Fiquene (MA), 24 de Maio de 2022. Iara Rodrigues
Miranda - Pregoeira Oficial.

Av. Goiás, nº 142, Centro, Ribamar Fiquene/MA – CEP: 65.938-000
Fone/Fax: (99) 3586-1116

http://www.cmribamarfiquene.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2022 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 Global. OBJETO: Locação de caminhão
compactador para coleta de lixo domiciliar e comercial, com motorista.
CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Munici-
pal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/
2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 07 de
Junho 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 solicita-
ção 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. MAR-
COS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTADO
DO MARANHÃO, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designado
pela Portaria nº 109/2021 de 28/05/2021, torna público que realizará às
09:00 horas do dia 06 de junho de 2022 , na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, localizada na Rua Marcos Silva, s/n, Centro -
São João do Paraíso/MA, Licitação na modalidade Pregão, na forma Pre-
sencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de
empresa comercial para prestação de serviço de locação de ve-
ículos pesados, e locação de máquinas , com motorista para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA,
conforme Edital e Anexos, nos termos da Lei nº 10.520/2002, seguindo
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais normas apli-
cáveis ao Procedimento Licitatório. O Edital e seus Anexos poderão ser
consultado gratuitamente ou retirado na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, ou ainda no portal da transparência. Por meio digital pela
internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https://
www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. E-mail: cplsjparaiso@gmail.com TE-
LEFONE: (99)98493-6418 Esclarecimento adicional no mesmo endereço
São João do Paraíso – MA São João do Paraíso – MA, 19 de maio de 2022.
Ilton Rodrigues de Sousa Pregoeiro Portaria 109/2021.

COMUNICADO
R4 IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ 40.620.141/0001-21,

torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos SEMMARH, processo Nº 4472/2022,
o PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP,  localizada no Endereço da
Obra Rua Frei Damião – Lote 03, S/N, Bairro:  Expansão urbana de
Imperatriz – MA

COMUNICADO
R4 IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ 40.620.141/0001-

21, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMMARH, processo Nº
4471/2022, o PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP,  localizada no
Endereço da Obra Rua Frei Damião – Lote 02, S/N, Bairro:  Expan-
são urbana de Imperatriz - MA

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

Na sexta-feira (20) e no
domingo (22), equipes da Po-
lícia Rodoviária Federal apre-
enderam cargas de madeira
nativa serrada transportadas
ilegalmente no km 413 da
BR-230, em Balsas. Os ca-

PRF apreende mais de 143m³ de madeira nativa
transportada ilegalmente no sul do Maranhão
Foram encontradas divergências entre os documentos e a cargas transportadas

Divulgação - Assessoria/PRF

minhões abordados transpor-
tavam um total de 143,21m³
de madeira.

Na primeira apreensão, o
condutor possuía os documen-
tos necessários para o trans-
porte da carga e a quantidade

condizia com o declarado, en-
tretanto, analisando a carga
efetivamente transportada, foi
observada significativa discre-
pância abrangendo a maior
parte da madeira. 

Os policiais também
constataram que a empresa
emissora da nota fiscal já
teve 11 passagens pela PRF
por transporte ilegal de ma-
deira nativa. 

Foi constatada, a princípio,
ocorrência de transportar, ad-
quirir, vender, madeira, lenha,
carvão sem licença válida. O
caminhão e a carga de madei-
ra permaneceram retidos na
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente de Balsas à dispo-
sição do órgão ambiental com-
petente. 

O condutor envolvido assi-
nou termo circunstanciado de
ocorrência e foi liberado em
seguida sob a condição de
comparecer em juízo quando
convocado. 

Pouco tempo depois, outro
caso parecido foi flagrado,
também com divergências sig-
nificativas entre a documen-

tação e o produto florestal
embarcado.

As Guias Florestais emiti-
das pela SEMAS/PA foram
consideradas inválidas e o en-
volvido assinou termo e se
comprometeu a comparecer
em audiência. 

A empresa emissora da
nota fiscal foi qualificada
como autora de vender madei-
ra, lenha, carvão sem licença
válida, assim como a empre-
sa destinatária. 

O caminhão e a carga fi-
caram apreendidos provisori-
amente junto à PRF de Bal-
sas/MA, à disposição do ór-
gão ambiental competente.

Já na última sexta-feira
(20),  a PRF apreendeu
mais 78,94m³ de madeira
transportada ilegalmente
em circunstâncias pareci-
das nos municípios de Es-
treito e São Domingos do
Azeitão. No total, foram
143,21m³ de madeira ilegal
retirada de circulação e que
hoje está à disposição dos
órgãos ambientais compe-
tentes. (Assessoria/PRF)

- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Empregada Doméstica
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior;

CNH A/D
- Alinhador e Balanceador de Pneus
- Caseiro
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar de Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Motorista de Caminhão - CNH "D"
- Técnico em Informática
- Gerente Comercial - Com Curso Superior na

área
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cur-

sando Marketing.

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.
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