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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.

Esse planeta, sa-
indo da retrogra-
dação no seu sig-
no, traz muito

mais leveza. É como se muitas coi-
sas tivessem sido resolvidas, e pode
ser que hoje ainda existam outras
questões para serem resolvidas. No
geral, porém, você tem iniciativa, cri-
atividade, magnetismo e certa popu-
laridade a partir da sua força de co-
municação e das suas ideias, fazen-
do conexões positivas tanto no tra-
balho quanto na vida afetiva.

Dia de focar e ti-
rar da frente coi-
sas que já estão
sendo resolvidas.
Ainda que você

tenha um dia caótico, é interessante
agir com muita iniciativa e proativi-
dade com relação às coisas mais
essenciais para você se organizar e
conseguir avançar. A sua comunica-
ção também está ativada, porém a
sua vontade de se concentrar e ficar
em silêncio é maior do que de falar e
socializar no dia de hoje.

As amizades es-
tão potencializa-
das, bem como o
meio social e os
projetos, mas

você vai perceber que tem muita
coisa acontecendo e que é importan-
te ter discernimento. Alguns proje-
tos ou amizades não estão te trazen-
do benefícios ou você não está olhan-
do para isso. Faça uma reflexão e en-
tenda onde você precisa colocarmais
atenção. Além disso, atente-se para
compreender o que está indo bem e o
que não está.

Dia de muito tra-
balho e realização.
A sua vida social
pode estar inten-
sa, mas é impor-

tante ter clareza de pensamento e
força de vontade para fazer um pou-
co amais. Você está impaciente com
as coisas e se sentindo sozinho e so-
brecarregado. Tome cuidado com vi-
timismo e dramas. Faça uma análise
das coisas que você precisa entre-
gar e fazer. Busque essa coragem e
pense mais positivamente para ter
leveza no dia de hoje.

Quantomais você
conseguir sair da
sua zona de con-
forto, mais este

dia fluirá. É importante conseguir
tomar decisões, dar umpasso de cada
vez e não ficar fazendo círculos men-
tais que o impedem de sair do lugar.
Se tiver coragem e criatividade para
tomar iniciativas e avançar, mais
sorte e progresso este dia vai te tra-
zer. Caso contrário, a tendência é não
avançar. Faça uma reflexão e veja o
que está te travando.

Tome cuidado
com excessos,
principalmente
de trabalho. Pode

existir alguma preocupação financei-
ra ou de prazos, fazendo comque você
tenha que correr contra o tempo.
Parece que Mercúrio, saindo da re-
trogradação, te dá energia para avan-
çar e fazer muitas coisas, só que você
pode ficar cansado. Faça as coisas
commoderação e equilíbrio para não
ficar tão esgotado no fim do dia. Or-
ganize-se e não acumule coisas.

É um dia em que
você tem que agir
com muita diplo-
macia e paciência.
É importante vi-

ver e expressar a sua verdade, po-
rém, se você for muito radical, hoje o
dia pode ser cheio de pequenas bri-
gas e alfinetadas com as pessoas pró-
ximas e até no trabalho. Mantenha a
diplomacia para não se estressar e
expresse a sua vontade sem chegar
com o pé no peito, pois o outro pode
se inflar, ocorrendo até mesmo rup-
turas.

Muito trabalho e
organização. Dia
de cuidar da sua
saúde. Pode

acontecer de você ter uma surpresa
ou uma oportunidade de trabalho que
vale a pena pensar a respeito. Tome
cuidado com as impulsividades. Pen-
se, avalie e veja se é o que você quer.
Você pode contar com a ajuda de uma
pessoa próxima para te auxiliar em
alguma situação difícil.

Quanto mais você
tiver estabilidade,
calma, autoestima
e senso de realiza-
ção, melhor esse

dia vai ser. É um dia calmo, mas você
tem que tomar cuidado com os ape-
gos, principalmente os emocionais, e
com situações que você não quer
compartilhar, que o tornammais rígi-
do e fechado. Se estiver se sentindo
bem nessa postura, ótimo, senão veja
se não vale a pena mudar um pouco.

Quanto mais você
descansar no dia
de hoje, melhor
será. Se você não
puder, tente fazer

pausas, tente este dia ser mais medi-
tativo, mais contemplativo e com
mais gratidão. Toda ajuda que você
receber, agradeça, nem que seja in-
ternamente; não só à pessoa, à situ-
ação, mas também ao Universo. Dia
de muito acolhimento, afeto e trocas
positivas com as pessoas que você
ama, principalmente a família.

Hoje o dia traz
para você muita
expansão mental,
podendo estabe-

lecer trocas positivas, aprendiza-
dos e novos acordos. Naturalmen-
te, é um dia em que você vai estar
feliz, expressando-se e vendendo o
seu peixe. Ótimo dia para vender,
lançar um produto, fazer uma en-
trevista de emprego ou uma propos-
ta de parceria. Tudo isso é extre-
mamente positivo, pois você está
com foco e com aproveitamento de
tudo o que é mental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa Auto Posto Guimarães Ltda., CNPJ 02.855.790/0001-12,

torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Recursos Hidricos - SEMMARH, a Licença de Operação para ativida-
de de Comercio de Combustíveis e Derivados de Petróleo, conforme Pro-
cesso nº 7607/2015, localizado na ROD. BR 010, km 1350 Bairro Mara-
nhão Novo, Imperatriz - MA. O cumprimento se enquadra na resolução
CONAMA 237/97 que dispõe sobre licenciamento ambiental.

AVISO DE LICITAÇÃO
 FRACASSADA CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

Processo Administrativo n° 1006.019/2021-SCTS

OBJETO:  Contratação de empresa para a prestação de servi-
ços de varrição, coleta e transporte do lixo urbano do município
de Vila Nova dos Martírios – MA. O MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS
MARTIRIOS – MA, torna público o FRACASSO do certame supra-
citado, realizado dia 14 de março de 2022, às 10h00min (dez
horas). De acordo com decisão abaixo: Não havendo qualquer
ponto a divergir, encampo, in totum, as razões de decidir expen-
didas pela Comissão Permanente de Licitação, para CONHE-
CER e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o recurso Adminis-
trativo interposto pela empresa MP EMPREENDIMENTOS E LO-
CAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI – CNPJ 04.022.585/0001-00,
mantendo INABILITADAS todas as empresas participantes do
certame, sendo o mesmo FRACASSADO. Vila Nova dos Martíri-
os (MA), 17 de maio de 2022.

Jorge Vieira dos Santos Filho. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 – CPL OBJETO: Pavimen-
tação em bloco intertravado no município de Sítio Novo/MA – Po-
voado Boa Lembrança, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. Data de Abertura: Dia 20 de Junho de 2022 às 08:30
hs (oito horas e trinta minutos). ENDEREÇO: Av. Leonardo de
Almeida s/n Centro – Sítio Novo – MA TIPO LICITAÇÃO: Menor
Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global OBTEN-
ÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos e obtidos gratuitamente por meio do site http://
sitionovo.ma.gov.br/portal-transparencia, mural de licitações do
TCE https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul ou via
e-mail cplsitionovoma@outlook.com ou mediante solicitação à
CPL e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta 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 Licita-
ções sito na Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA.
ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO – PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 – CPL OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada para a realização de coleta, trans-
porte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares,
com comodato de contêineres no município de Sítio Novo MA.
DATA DE ABERTURA: 15 de Junho de 2022, às 08:30 horas. EN-
DEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro – Sítio Novo – MA
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Me-
nor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do
site http://sitionovo.ma.gov.br/editais-licitacoes ou mediante so-
licitação à Pregoeira e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cin-
quenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arreca-
dação 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 Av. Leonardo de Almeida s/n,
Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO
– 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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