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ASSINE E LEIA

Hoje pode ser um
dia de muita co-
nexão com as
pessoas, inclusi-
ve algumas pes-

soas podem receber sua simpatia e
sua gentileza com segundas inten-
ções. Analise e equilibre seu chame
e sua sedução caso não queira ser
mal-interpretado. Fora isso, o dia é
muito positivo para o entendimento
amoroso e para as paqueras.

Pode ser um dia
lento e cheio de
lembranças. O
seu saudosismo
pode vir à tona,

assim como seu lado perfeccionista.
Portanto tome cuidado com a ilusão
de ter tudo perfeito, inclusive você
pode se pegar colocando defeito em
tudo. Mantenha o equilíbrio e o bom-
senso.

Hoje o dia pede
paz para a mente.
É importante não
se deixar levar por
preocupações e

manter a calma. Por isso você pode
acabar saindo totalmente da sua ro-
tina. Além disso, você pode ter uma
visão mais clara de tudo se conse-
guir se isolar um pouco. É preciso
valorizar os momentos de solidão,
que são imprescindíveis para que a
mente volte a se inspirar.

Hoje o dia pode te
colocar muito
para cima ou mui-
to para baixo, por-
tanto o desafio é

manter o equilíbrio. Você pode que-
rer ser útil, ajudar e não ser reconhe-
cido, mas lembre-se de fazer as coi-
sas por gentileza genuína, não espe-
rando nada, porque isso será melhor
para evitar frustrações. Além disso,
você pode sanar uma dúvida e tomar
uma decisão acertada.

Neste dia, você
pode sentir uma
alegria imensa
por poder compar-
tilhar suas vitóri-

as ou simplesmente seu afeto com
as pessoas à sua volta. Boas notíci-
as podem chegar até você. Bom rela-
cionamento com filhos, para quem os
tem. Criatividade alta, então aposte
nas suas ideias, porque elas podem
render bons frutos.

Hoje o dia pede
que seu coração
fale mais alto,
portanto deixar-

se levar pelo romantismo e pela bele-
za da vida é indicado. O desafio hoje
é, mesmo com toda essa sensibilida-
de, conseguir se manter conectado
com a verdade dos fatos e não se
deixar iludir, por isso certifique-se
das verdades alheias para não cair
em nenhum golpe.

Hoje o dia pede
calma para recu-
perar uma situa-
ção, portanto

mantenha sua esperança e não de-
sista, pois as coisas não estão todas
perdidas nem tão ruins quanto pare-
cem, principalmente as questões
amorosas. Anime-se, pois uma con-
versa pode resolver o problema.

O dia pede mais
humildade e sim-
plicidade, portan-
to o excesso de
ambição oumetas

altas demais podem ser desgastantes.
Mantenha seu ritmo de ação e produ-
tividade, mas não exija tanto de si.
Pegue leve consigo e com seu corpo.
Sua saúde pode pedir atenção. Tome
cuidado com vícios e teimosias e lem-
bre-se de que a prosperidade e a abun-
dância vêmquando não temos apego e
quando somos solidários.

Hoje o dia pede
evolução e cresci-
mento, mas isso
pode não ser fá-
cil, pois exigirá de

você mudança de hábitos ou adoção
novas atitudes, porque essa mudan-
ça depende só de você, não de alguém
ou algum acontecimento. Fora isso,
fique atento com a sua ansiedade.
Hoje você pode sofrer imprevistos ou
alguma perda, mas perceba que pre-
cisa se proteger mais e ficar mais
atento.

O dia pode trazer
situações inespera-
das e algumas rup-
turas. Você ppode
viver um dia difícil

e um pouco angustiante: pode ser sua
saúde que não está boa ou um grande
desânimo que chega. Tenha paciência
e fé. Hoje o dia pede paramudar alguns
pensamentos.Nãofiquecolocandofoco
apenas nas coisas negativas e perceba
que todo ciclo precisa chegar ao fim,
então desapegue.

Hoje o dia pode
trazer algum de-
sapontamento,
portanto não es-
pere que tudo

aconteça conforme você deseja.
Além disso, os amigos podem estar
potencializados e pode ser que você
perceba que algumas pessoas, gru-
pos ou projetos já não se encaixam
no seu mundo. Finalizar um ciclo
pode ser uma das decisões a ser
tomada.

Hoje odia pode tra-
zer agito e movi-
mento, ao mesmo
tempo que pode

ser importante defender alguém que
ama: tenha coragem de se pronunci-
ar e agir, ainda que nem todos gos-
tem do que vai dizer ou fazer. Hoje o
dia pede atitude.
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Geral

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

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-RLO

Origem e Nutrição Animal Ltda, inscrito no CNPJ 18.147.112/
0001-35, torna público que requereu junto à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMMARH, o Pe-
dido de Renovação de Licença de Operação RLO, localizado na
Av. Pedro Neiva de Santana, 1500, João Paulo II, Imperatriz -
MA, conforme processo SEMMARH n° 4335/2021.

COMUNICADO
Clínica de Nefrologia de Imperatriz Ltda., CNPJ: 05.407.764/0001-

10, localizada em Imperatriz-MA, torna público que REQUEREU à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEM-
MARH, a Licença Ambiental Corretiva para - atividade de Serviço
de Saúde, conforme protocolo 4517/2022, em 01/06/2022.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2022 A Prefeitura Municipal de São Fran-
cisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Ele-
trônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de 06 Inclusotecas e
20 Projetos Biblioteca Infantil para os alunos da rede de ensino municipal.
CÓDIGO UASG: 980230.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal
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: 23 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://saofranciscodobrejao.ma.gov.br,
no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de
solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consulta-
do, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$:
20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Munici-
pal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na
sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua.
Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às
12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

ANA MARIA OLIVEIRA COSTA CPF: 483.228.903-97

ANA MARIA OLIVEIRA COSTA, CPF: 483.228.903-97, requereu
junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais -
SEMA/MA, em 26/05/2022, Outorga do Direito de Uso da Agua (ODU)
para poço para consumo humano e dessedentação animal, ponto latitude
07°22’28,15"S e longitude 46°02’59,54"O, vazão 20 m³/h, bombeamento
de 2 h/dia, localizada no munícipio de Balsas- MA, Bacia do rio Parnaíba
conforme o e-processo n° 111467/2022.

 Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e CNH A/D
- Alinhador e Balanceador
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar de Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Técnico em Informática
- Marceneiro
- Gerente Comercial - Nível Superior ou cursando áreas afins;
CNH A/B e carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cursando Marke-
ting
- Auxiliar de Departamento Pessoal
- Assistente de Suporte Interno
- Vendedor Externo (vendas de fretes)
- Empregada Doméstica
- Líder de Setor/Prevenção
- Coordenador de Clínica Odontológica - Graduação em
Odontologia
- Consultor Comercial
- Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Vendedor Externo de Placa Solar
- Açougueiro Desossador

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.

Cerca de 70% das empresas ativas
no país são MEI, divulga ministério

Abertura de empresas no país caiu 3,2% de janeiro a abril
Quase 70% das empresas

em atividade no Brasil são
formadas por microempreen-
dedores individuais (MEI), di-
vulgou hoje a Secretaria Es-
pecial de Produtividade e
Competitividade do Ministério
da Economia. Segundo o bo-
letim Mapa de Empresas, exis-
tem 13.489.017 MEI no país,
de um total de 19.373.257
empresas ativas.

Segundo o diretor do De-
partamento Nacional de Re-
gistro Empresarial e Integra-
ção do Ministério da Econo-
mia, André Luiz Santa Cruz,
os dados mostram o sucesso
das políticas de desburocrati-
zação e indicam que o país
deixou de ser hostil ao empre-
endedorismo.

“O fato de ter grandes nú-
meros de MEI é resultado do
sucesso de política pública de
formalização para quem tinha
atividade informal. Não há di-

José Cruz/Agência Brasil

ficuldades em abrir empresas
no Brasil”, declarou Santa
Cruz. Segundo ele, o micro-
empreendedor individual re-
presenta uma categoria im-
portante, que gera empregos

formais (cada MEI pode contratar até um empregado) e criam
empreendimentos que prosperam.

Agilidade
O diretor atribuiu o aumento da participação dos microem-

preendedores à política de melhoria do ambiente de negócios.
“Quanto mais se melhora o ambiente de negócios, mais as pes-
soas se sentem estimuladas a empreender. Este é o retrato de
nosso tempo. O Brasil não é mais um país hostil a quem quer
empreender”, disse.

No primeiro quadrimestre deste ano, o tempo necessário
para abrir um negócio ficou em 1 dia e 16 horas, o que repre-
senta uma redução de 1 dia e 13 horas em relação ao primeiro
quadrimestre de 2021. De acordo com o Ministério da Econo-
mia, esse é o intervalo mais curto da série histórica. Segundo a
Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, a meta
é reduzir o tempo para menos de 1 dia até o fim deste ano.
Atualmente, 61,3% das novas empresas alcançam esse prazo.

Ritmo de abertura
Apesar da alta na participação dos MEI no total de pessoas

jurídicas em atividade, o ritmo de abertura de empresas de ja-
neiro a abril diminuiu em relação ao mesmo período do ano
passado. Nos quatro primeiros meses de 2022, foram abertas
1.350.127 empresas em todo o país, número 3,2% inferior ao
registrado no primeiro quadrimestre de 2021. No mesmo perí-
odo, 541.884 empresas fecharam as portas, alta de 23% na
mesma comparação.

Na comparação com o último quadrimestre do ano passado,
no entanto, o número de empresas criadas subiu 11,5%. O nú-
mero de fechamentos aumentou 11,5%.

Categorias
Em relação aos MEI, 1.114.826 registros foram abertos de

janeiro a abril, alta de 14% na comparação com os últimos
quatro meses de 2021, mas com recuo de 3,2% em relação ao
período de janeiro a abril do ano passado.

Nas demais categorias de empresa, o ritmo de abertura va-
ria. De janeiro a abril, 226.549 sociedades empresariais limita-
das foram criadas, alta de 19,1% em relação ao primeiro qua-
drimestre do ano passado e de 3,2% sobre os quatro meses
finais de 2021. Ao todo, existem 4.667.178 empresas dessa
categoria em funcionamento no país.

Em relação às Empresas Individuais de Responsabilidade
Limitada (Eireli), 2.381 firmas foram criadas no primeiro qua-
drimestre deste ano, queda de 92,4% ante o mesmo período de
2021 e de 55,5% sobre setembro a dezembro do ano passado.
Existem 937.163 empresas em atividade nessa categoria.

Nos quatro primeiros meses de 2022, foram
abertas 3.749 sociedades anônimas, recuo de
23,8% em relação ao mesmo período de 2021 e
de 20,6% em relação aos últimos quatro meses
do ano passado. Há 177.898 sociedades anôni-
mas em funcionamento atualmente.

De janeiro a abril, foram abertas 880 coo-
perativas, alta de 23,2% em relação aos qua-
tro primeiros meses de 2021, mas queda de
3,8% na comparação com o último quadrimes-
tre do ano passado. Ao todo, existem 35.169
cooperativas em atividade no país. A catego-
ria “demais tipos de empresas” totalizou 66.832
unidades em funcionamento, com 1.742 aber-
turas no primeiro quadrimestre, queda de
32,5% em relação aos quatro primeiros meses
de 2021 e de 40% em relação ao intervalo de
setembro a dezembro do ano passado.

Setores
Na comparação por setores, a maior parte das

empresas brasileiras atua no setor de serviços:
48,9%, segundo o boletim. Em seguida, vêm o
comércio (32,6%), a indústria de transformação
(9,3%), a construção civil (7,9%), a agropecuá-
ria (0,7%), a indústria extrativa mineral (0,1%), e
outros setores (0,5%). (Agência Brasil)
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