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Dia em que você
temmuita comu-
nhão e contato
com as pessoas
próximas. A sua

família está muito ativada e você
pode ter um dia muito conectado e
próximo coma família. As trocas com
as pessoas são favorecidas neste
dia. Além disso, você pode ter uma
conquista em grupo.

Este dia favorece
a sua comunica-
ção e a sua reso-
lução de proble-

mas a partir de um pensamento prá-
tico e objetivo. Hoje, as decisões
estão em pauta. Você também pode
se favorecer se fizer um curso, ad-
quirir novos conhecimentos, conver-
sar e trocar com as pessoas à sua
volta.

Hoje o dia é mais
tranquilo e sem
muita novidade,
mas traz uma sen-
sação positiva de

que as coisas estão avançando,
indo bem e que você tem as espe-
ranças renovadas, na certeza de
que tudo vai dar certo. Seus proje-
tos podem estar avançando. O Sol
no seu signo te favorece e essa Lua
te abraça. Todas as trocas serão
mais amorosas, suas ideias esta-
rão criativas e você caminhará com
mais atenção e foco

Hoje você tem al-
guma coisa para
comemorar e
deve comemorar,
ainda que seja

uma vitória pequena. É um dia em que
você pode celebrar a vida, as suas
conquistas e os seus amores. Você
deve relaxar, ficar um pouco mais
leve e não se cobrar tanto. Tome
cuidado para não ficar ainda muito
focado no trabalho, nos ganhos e nas
coisas materiais. Tirando isso, você
pode ter um dia muito positivo com
as pessoas.

Dia meio caótico,
entretanto você
está com uma vi-
são estratégica

das coisas. O seu lado emocional está
equilibrado e você pode se benefici-
ar da sua sabedoria interna, sendo
conselheiro das pessoas e organizan-
do as coisas à sua volta. Você está
com poder de liderança, gerenciando
as situações. Tome cuidado para não
se tornar muito autoritário ou incoe-
rente. É importante prometer e fazer
o que foi prometido.

As amizades es-
tão potencializa-
das e você pode
receber muita
ajuda e troca com

as pessoas à sua volta, mas existem
aqui bons acordos chegando para
você. Então, financeira e profissio-
nalmente, este dia pode trazer algum
avanço nesse sentido, promovendo
alegrias e te dando um pouco de cal-
ma. Como o Sol segue em gêmeos, é
importante pensar bem nos prós e
contras quando pensar em aceitar
propostas que podem surgir.

Este dia traz para
você muito reco-
nhecimento. O dia
também pode ser

bem tranquilo, embora seja bem pro-
dutivo e com muitas coisas para se-
rem realizadas, mas é um dia em que
as trocas são favorecidas. Você pode
ter um bom dia com pessoas de auto-
ridade e elas podem te trazer ajuda.
Além disso, é um dia que favorece a
sua criatividade, principalmente no
trabalho, podendo avançar e fazer um
pouco mais.

Tome cuidado
com a sua autos-
sabotagem. A
vida está abrindo
caminhos para

você avançar e explorar possibilida-
des. Além disso, fique atento aos
seus medos, que podem fazer você
titubear na hora de progredir. É im-
portante sair da zona de conforto.
Use o seu poder de diálogo e a sua
inteligência para criar situações nas
quais você consegue avançar. Não te-
nha medo e siga! Não existem fan-
tasmas.

Hoje você precisa
desapegar de al-
gumas coisas.
Talvez existam

questões emocionais travando você.
Não adianta querer controlar tudo.
Solte para receber coisas boas. A Lua
ainda está Nova, então vale a pena
avançar e conseguir acreditar mais
em si mesmo para semear aquilo que
você deseja, senão a vida não vai
avançar. É preciso abrir espaço para
o novo.

Tome cuidado
com o excesso de
saudosismo, per-
manecendo muito
conectado ao pas-

sado. Existe um pouco dessa energia
saudosista, mas também uma ener-
gia muito positiva de harmonia, equi-
líbrio e realização em conjunto com
as pessoas. Quanto mais você esti-
ver afinado com as parcerias da sua
vida, mais este dia fluirá, pois você
conseguirá resolver as coisas. Fique
atento ao excesso de críticas.

Dia de muita cria-
tividade, em que
você pode e deve
dar início a essa
ideia nova que

está no seu coração. É um dia em que
você tem muito ânimo e muita ener-
gia para colocar em prática coisas
novas ou para dar sequência aos seus
planos. Você deve cuidar da sua saú-
de, se exercitar, comer bem e acor-
dar cedo, pois é um dia para realizar,
então realize.

Vale a pena apos-
tar em fazer algu-
ma coisa diferen-
te, reinventado-se

e sendo mais original. Mas se você
não acreditar no novo e no que você
quer fazer de diferente, você vai cair no
erro e acabar não avançando. Se você
apostar emcoisasdiferentes, sendoum
pouco mais arrojado, vai valer muito a
pena. Hoje você conseguirá avançar
mais semudar umpouco a sua estraté-
gia ou o seu jeito de ser.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso 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, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da
Cruz.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOBAY RESIDENCE, com

CNPJ sob nº 44.262.687/0001-09, torna público que requereu junto
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEM-
MARH) a LICENÇA PRÉVIA DO EDIFICIO PORTOBAY RESIDEN-
CE, localizado na Rua 15 de Novembro Nº 550, Bairro Beira Rio,
conforme processo nº 4515/2022.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2022 – CPL.
Na publicação no Jornal “O Progresso”  - Imperatriz (MA), Quin-

ta-feira, 26 de maio de 2022 - Nº 17.145 - ANO 53, pág. C2-4.
ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 – CPL. LEIA-
SE: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2022 – CPL. As de-
mais disposições permanecem inalteradas. ANNA CECILIA DI-
NIZ SILVA FRANCELINO – PREGOEIRA OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 – CPL  OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de
organização e realização de eventos. ABERTURA: 15 de Junho de 2022
às 08:30 horas. ENDEREÇO: Rua Padre Cícero nº 51 Centro – São Fran-
cisco do Brejão – MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTEN-
ÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratui-
tamente por meio do site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obti-
dos 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 Comis-
são Permanente de Licitações sito na Rua Padre Cícero nº 51, Centro, São
Francisco do Brejão – MA. LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

 Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Vila Nova dos
Martírios CNPJ Nº 01.608.475/0001-28

 Avenida Rio Branco – s/n – Centro CEP: 65.924-000 / Fone: (99)
3539-1502

 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Vila Nova
dos Martírios através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
aos interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Lici-
tação, situado a Avenida Rio Branco – s/n – Centro- Vila Nova dos Martí-
rios/MA, sob égide da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações e
demais legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade CON-
CORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando Contratação
de empresa para a prestação de serviços de varrição, coleta e transporte
do lixo urbano do município de Vila Nova dos Martírios – MA. A abertura da
sessão pública será no dia 05 de julho de 2022, às 10h00min (dez horas).
O edital encontra-se disponível no site https://
vilanovadosmartirios.ma.gov.br/publicacoes.php, podendo ser solicitado
pelo e-mail editais.vnm2021@gmail.com e poderá ser consultado gratuita-
mente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido
impresso a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da
taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, atra-
vés do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Vila Nova
dos Martírios, Sala da Comissão de Licitação, no endereço supracitado.
Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente
de Licitação ou pelo telefone (99) 3539-1502.

Vila Nova Martírios - MA., 31 de maio de 2022.

Jorge Vieira dos Santos Filho
Prefeito Municipal

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa Prosolda Gases Ltda., CNPJ 01.766.628/0001-65, torna públi-

co que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos – SEMMARH, a Licença Ambiental de Regularização para atividade
de Comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não
especificado anteriormente, conforme Processo nº 4476/2022, localizado na
Rua Riachuelo, Jardim Oriental Imperatriz - MA. O cumprimento se enquadra
na resolução CONAMA 237/97 que dispõe sobre licenciamento ambiental.

- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e CNH A/D
- Alinhador e Balanceador
- Caseiro
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Técnico em Informática
- Marceneiro
Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Vendedor Externo de Placa Solar - Disponibilidade para
viajar e possuir carro
- Pedagoga - Com experiência para série iniciais
- Gerente Comercial - Nível Superior em Administração; CNH
"B" e possuir carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cursando Marke-
ting
- Pedreiro de Levante
- Carpinteiro
- Armador de Ferragens
- Ajudante Geral
- Auxiliar de Departamento Pessoal - Ensino Médio; Experiên-
cia em Pacote Office.

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) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Lavagem de dinheiro

PRF apreende 119 mil dólares e
504 mil reais não declarados e
prende três pessoas no MS

Destino do dinheiro, segundo envolvido, seria a cidade de Corumbá

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu 119 mil
dólares americanos e 504 mil
reais, em espécie e não decla-
rados, e prendeu três pesso-
as, por lavagem de dinheiro ou
ocultação de bens, direitos e
valores, e associação ao trá-
fico, nesta terça-feira (31), em
Miranda (MS).

A equipe de policiais rodo-
viários federais realizava fis-
calização com foco no com-
bate ao crime, quando abor-
dou o veículo Fiat Strada Ad-

venture, de placas de Mato
Grosso do Sul, ocupado por
um homem e duas mulheres,
de 32, 22 e 34 anos, respecti-
vamente.

O trio deu informações
contraditórias e desencontra-
das sobre o motivo da viagem
e, após checagem, os polici-
ais constataram que o homem
possuía passagens por tráfi-
co de drogas. Após fiscaliza-
ção no veículo, foram locali-
zadas diversas cédulas de di-
nheiro nacional e dólares

americanos. Outras cédulas
de dinheiro também foram
localizadas em compartimen-
tos ocultos nas laterais da
carroceria do veículo, que to-
talizaram 119 mil dólares
americanos e 504 mil reais.

Sobre o dinheiro, após dar
outras explicações, o homem
admitiu que o pegou em Cam-
po Grande (MS) de um rapaz
desconhecido e que deveria
realizar o transporte até Co-

rumbá (MS), onde uma outra
pessoa entraria em contato
para receber as cédulas. Ele
disse que possuía dívidas com
traficantes e por isso realiza-
va o serviço ilegal.

Os envolvidos e o dinhei-
ro apreendido foram encami-
nhados para a Delegacia Es-
pecializada de Repressão ao
Narcotráfico (DENAR) em
Campo Grande/MS. (Asses-
soria PRF)

Caruaru/PE – Na manhã
desta quarta-feira (1), a Polí-
cia Federal deflagrou a Ope-
ração Kraken, com o objetivo
de reprimir estupro de vulne-
ráveis, compartilhamento, pro-
dução e publicação de arqui-
vos na internet contendo ce-
nas pornográficas envolvendo

Polícia Federal deflagra Operação
Kraken de combate a estupro de

vulnerável e à pornografia
infantil na internet

criança ou adolescente.
Foram cumpridos um man-

dado de busca e apreensão e
um mandado de prisão tem-
porária, expedidos pela 3ª
Vara da Justiça Estadual de
Caruaru/PE.

A investigação foi iniciada
em 2020 pela PF, a partir de
informações repassadas pela
organização não-governa-
mental National Center for
Missing & Exploited Children
– NCMEC, sediada nos EUA.

Nas buscas de hoje, os poli-
ciais apreenderam dois apare-
lhos celulares na residência do
investigado com potencial de
armazenamento de imagens e
vídeos contendo pornografia
infantil. Também cumpriram a
prisão temporária de um em-
presário de 39 anos. Há indíci-
os de que ele tenha produzido,
compartilhado imagens com
cenas de sexo explícito ou por-
nográficas que envolviam cri-
anças do seu meio familiar,
além crime de estupro de vul-
nerável, cujas penas ultrapas-
sam os 25 anos de prisão.

Até agora em Pernambu-
co foram realizadas cinco ope-
rações de combate a porno-
grafia infantil e cumprido oito
mandados de busca e apreen-
são e realizada uma prisão
temporária.

O nome da operação –
Kraken – faz referência a um
ser mitológico que arrancava
o rosto de suas vítimas e ar-
rastava para as profundezas
abissais do mar. (Comunica-
ção Social da Polícia Fede-
ral em Pernambuco)

Divulgação/PRF

Divulgação/PF
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