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By Isabel Mueller

Você encerra o
ano com muita
consciência do
que você não
quer mais. Você

não terádúvida sobreoquequer trans-
formar, sobre o que não quer repetir
e para onde quer ir. Essa força e essa
coragem de avançar ficarão muito
claras para você. A sua vontade de ir
por esse novo caminho estará muito
grande, então você encerrará o ano
deixando para trás tudo o que você
não quer mais.

Você sai de 2021
querendo um
amor, querendo
viver uma paixão.
Pode ser que ela

já esteja na sua vida com muita for-
ça, mas você sai com a certeza de
que não quer repetir nenhuma rela-
ção ruim, nem os mesmos erros na
relação atual. Uma certeza muito
grande de mais autocontrole e cons-
ciência da sua energia criativa, da
sua lealdade com as pessoas que
estão ao seu redor.

Você ficará na
consciência da
humildade e do
equilíbrio com re-
lação às pessoas

com quem convive. Você se fortale-
cerá nas suas relações, você se com-
prometerá a cumprir e a ser justo com
tudo que você está prometendo. Você
sai de 2021 não querendo nenhum
tipo de excesso e instabilidade, en-
trando em 2022 com vontade de
fazer diferente.

Hoje você terá a
consciência de
querer mudar a
sua rotina. Você
entrará em 2022

com muita bravura e coragem para
renovar tudo, principalmente a sua
saúde e o seu trabalho. Você tenderá
a ir para um caminho de organização
de vida, para a sua rotina ser outra,
para termais qualidade de vida emais
felicidade no trabalho.

Você encerra o
seu ano de 2021
com muita felici-
dade, amorosida-
de, alegria, leveza

e com uma energia materna muito
grande, seja você homem ou mulher.
Você está com consciência do quan-
to pode amar e suportar. Existe uma
sensibilidademuito grande para você
neste fim de ano, então tome cuida-
do com o excesso de passividade,
para não entrar em 2022 sem qual-
quer fortaleza e autoamor.

Você conseguirá
ter um belo des-
canso, provavel-
mente tendo um
Réveillon mais

singelo, pois a sua pilha acabarámais
rapidamente. Você sairá de 2021
com a consciência de que precisa
descansar mais, de que precisa evi-
tar conflitos, ter mais calma e tran-
quilidade. Você sai de um agito muito
grande e entra em um caminho de
mais leveza e tranquilidade, de um
emocional mais equilibrado, com von-
tade de colocar a sua autenticidade
em tudo que você for fazer.

Você encerra
este ano com a
mente exausta,
mas também com

uma mudança de paradigma mental.
Existirá uma abertura de consciên-
cia para as coisas novas que você
gostaria de fazer. Você avança rumo
a 2022 com criatividade e com uma
busca por novos conhecimentos, po-
dendo ser algum curso novo ou algu-
ma conversa que te desperte um novo
interesse. A busca por mais conheci-
mento é ativada, e isso pode te levar
para novos caminhos.

Você encerra o
ano de 2021 com
grande vontade
de descansar e
entra em 2022

com muita disciplina e consciência
daquilo que você precisa fazer. Outra
consciência que virá muito forte para
você é a do autocuidado, de se permi-
tir ter mais prazer na vida emais tran-
quilidade na rotina. É importante con-
seguir sair de todo o seu estado de
ansiedade, briga e competição, para
entrar num estado de paz e seguran-
ça. O ano de 2022 lhe permitirá viver
o presente de forma tranquila.

Você encerra
2021 com muita
força de ação,
com muita ener-

gia e commuita vontade de fazer acon-
tecer, mas será importante entrar em
2022 com a consciência de que mui-
tas coisas foram ilusórias e se livrar
de algumas crenças e ideias irreais.
O dia de hoje pede que você entre no
novo ano commais humildade e pé no
chão, com menos loucura.

O dia te traz a ne-
cessidade de con-
fiar mais. O seu
dia será agitado,
com muita festa e

celebração, então muitas pessoas
estarão ao seu lado, mas em algum
momento você pode querer se retirar
de festas com muitas pessoas, para
poder se conectar a alguém em quem
você confia mais. O ano de 2022 traz
para você essa confiança, essa co-
nexão, essa fé, ainda que seja com
poucas pessoas, mas serão pessoas
que trarão segurança.

Você encerra
2021 com muita
tranquilidade, har-
monia e gratidão,
o que é muito im-

portante. Você pode ter vários pla-
nos e projetos emmente, adentrando
em 2022 com muitos sonhos, com
vontade de renovar várias coisas. O
dia de hoje te levará para um caminho
novo e muito provavelmente você
fará novas amizades. Novas pessoas
chegarão em sua vida, fazendo com
que você esteja rodeado de amigos e
pessoas queridas.

Você encerra
2021 realizando o
quedeseja, entãoo
que você planejou

para hoje se realizará. Ainda que seja
um dia cansativo, você sentirá alívio e
satisfação, tanto por conseguir reali-
zar o quegostaria quantopor conseguir
levar para as pessoas de quem você
gosta o que elas gostariam de receber.

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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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

- Pintor Automotivo
- 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 de Informática
- Marceneiro
- Gerente Comercial - Nível Superior em Administração ou
áreas afins e possuir carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cursando Marke-
ting
- 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
- Tapeceiro
- Auxiliar de Loja - PCD
- Auxiliar de Loja
- Açougueiro/Peixeiro
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas
- Auxiliar de Manobrista - CNH AB.

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.

COMUNICADO
ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ:

01.897.642/0001-06, localizada em Imperatriz-MA, torna público que
REQUEREU à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais - SEMA, a Renovação da Licença de Operação para ativi-
dade de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, conforme
processo 113559/2022, em 31/05/2022.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 – CPL SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS (REPETIÇÃO) OBJETO: Aquisição eventual e
futura de lubrificantes para a frota de veículos da Administração Pública
Municipal ABERTURA: 06 de Julho de 2022 às 08:00 horas. ENDERE-
ÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro – Buritirana – MA. TIPO LICI-
TAÇÃO: Menor Preço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do
site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e 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 Av. Senador La Rocque s/n, Centro,
Buritirana – MA. MURILO SANTOS NOGUEIRA - PREGOEIRO

(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

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou
mais um motorista conduzindo veículo com re-
gistro de roubo/furto após constatar que havia
adulteração dos sinais identificadores de um
carro de passeio. A ocorrência foi registrada
nesta quarta-feira (8) pela manhã, no km 405

Nova Iguaçu/RJ - Na ma-
nhã desta quinta-feira, 9/6, a
Polícia Federal deflagrou a
Operação União Póstuma, vi-
sando desarticular associação
criminosa especializada no co-
metimento de crimes e fraudes
contra a Previdência Social.

Na ação, cerca de 80 polici-
ais federais, com apoio da Co-
ordenação Geral de Inteligên-
cia Previdenciária e Trabalhis-
ta, por meio do Núcleo Esta-
dual – NUINT/RJ, cumprem
31 mandados de busca e apre-
ensão, expedidos pela 3ª Vara
Federal de São João de Meriti,
nas residências dos alvos, na
Baixada Fluminense, na Capi-
tal e na Agência da Previdência
Social em Japeri/RJ. Além dis-
so, foram decretadas medidas
cautelares como: afastamento
das funções públicas, seques-

Adulteração de sinais leva PRF a
recuperar mais um veículo em Balsas
Polícia Federal deflagra operação de combate

à grilagem de terras públicas federais
Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e determinado

o sequestro de fazendas avaliadas em mais de R$ 278 milhões

Porto Velho/RO – A Po-
lícia Federal deflagrou nesta
quinta-feira (9/6), a Operação
Julius Caesar, visando comba-
ter a grilagem de terras no
Estado de Rondônia.

As investigações aponta-

Assessoria/PF

ram fraudes no processo de
regularização fundiária de Gle-
ba Pública Federal, localizada
na área rural dos Municípios
de Pimenteiras do Oeste-RO
e Cerejeiras-RO. O esquema
criminoso utilizava-se de “la-

ranjas” e falsificação de do-
cumentos para fins de obten-
ção indevida de títulos de do-
mínio rurais e posterior aqui-
sição da propriedade por gran-
des empresários.

Na ação de hoje, cerca de
70 policiais federais cumprem
19 mandados de busca e apre-
ensão e sequestro de bens, em
residências e empresas loca-
lizadas nos municípios de Vi-
lhena/RO, Pimenta Bueno/
RO, Cerejeiras/RO, Ji-Para-
ná/RO, Porto Velho/RO, Gua-
jará-Mirim/RO e Campos de
Júlio/MT. Todos os mandados
foram expedidos pela Justiça
Federal de Vilhena/RO.

Foram, ainda, determinados
o sequestro de duas fazendas
avaliadas em mais de R$ 278
milhões e a indisponibilidade
de valor equivalente a quase
R$ 125 milhões.

Os envolvidos poderão res-
ponder pelos crimes de esteli-
onato em detrimento da União,
falsidade ideológica e de inva-
são de terras da União, cujas
penas somadas ultrapassam
14 anos.

O nome dado a Operação
faz alusão a Julio César (Ju-
lius Caesar), o maior conquis-
tador de terras do Império
Romano.(Comunicação So-
cial da Polícia Federal em
Rondônia)

da BR-230, em Balsas.
Ao realizar trabalho de fiscalização de roti-

na, os policiais rodoviários federais deram or-
dem de parada a um veículo cujo condutor não
utilizava cinto de segurança. Assim que inicia-
ram a abordagem, a equipe verificou altera-
ção nos elementos de identificação veicular.
O condutor, que se declarou proprietário do ve-
ículo, afirmou tê-lo adquirido há pouco mais
de um mês pelo valor de R$ 17.000,00 (dezes-
sete mil reais).

Como é comum nos casos de adulteração
de sinais identificadores, os policiais descobri-
ram que o veículo original possui um registro
de roubo/furto.  O condutor foi detido e enca-
minhado à polícia judiciária na qualificação de
autor de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor e autor de receptação. Jun-
to com o condutor, havia também um passa-
geiro. (Assessoria PRF)

Assessoria/PRF

PF deflagra operação contra fraudes à Previdência Social
As investigações indicam um desvio aproximado de R$ 21 milhões e um prejuízo

evitado de cerca de R$ 110 milhões com a cessação de pagamentos
Assessoria/PF

tro de bens, suspensão de be-
nefícios, dentre outras.

A investigação descortinou
grande esquema criminoso, em
que o grupo falsificava docu-
mentos públicos e particulares,
bem como selos e sinais de
autenticação cartoriais, que
eram utilizados em requerimen-
tos de benefícios previdenciá-
rios e assistenciais, em especi-
al pensões por morte.

Para a obtenção do benefí-
cio, os investigados forjavam,
com documentos falsos, re-
lações conjugais inexistentes
entre o segurado(a) previden-
ciário falecido que não deixou
dependente válido e um su-
posto companheiro(a). Para
isso, os criminosos contavam
com a participação ativa de
servidores do INSS, que cri-
avam as tarefas e movimen-
tavam os sistemas informati-
zados da Previdência Social,
ainda que não houvesse o
comparecimento dos segura-

dos às Agências da Previdên-
cia Social.

Outra forma de agir iden-
tificada com as investigações
dava-se mediante a reativa-
ção, sem pedido, de benefí-
cios previdenciários anterior-
mente suspensos/cessados
ou que estavam com paga-
mentos represados. Além da
participação de servidores do
INSS, o grupo criminoso
contava com apoio de advo-
gados, despachantes e, ain-
da, de um escrevente que tra-
balhava em cartório de títu-
los e documentos.

Até o momento, as investi-
gações indicam cerca de 700
benefícios com indícios de ir-
regularidades que geraram um
desvio de cerca de R$ 21 mi-
lhões. Por outro lado, a opera-
ção deflagrada nessa data evi-
tou um prejuízo aos cofres pú-
blicos estimado em R$ 110 mi-
lhões, considerando a cessação
dos pagamentos e a expectati-
va de vida dos titulares dos be-
nefícios, a partir das Tabelas de
Mortalidade do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em vigor.

Os investigados responde-
rão pelos crimes de estelionato
previdenciário, associação cri-
minosa, falsificação de docu-
mento público e particular, uso
de documento falso e peculato
eletrônico, em que as penas
somadas ultrapassam 15 anos
de reclusão.

“União Póstuma” decorre do
fato de que os criminosos cri-
avam matrimônios ou uniões
estáveis falsas após o faleci-
mento do segurado que não
havia deixado dependente apto
ao recebimento da pensão post
mortem. (Comunicação Soci-
al da Polícia Federal no Rio
de Janeiro)

BALANÇO FINAL OPE-
RAÇÃO UNIÃO PÓSTUMA

- 11 veículos tornados inali-
enáveis

- HDs
- Celulares
- Agendas
- Documentos diversos
- Formulários do INSS e pro-

cessos de pensão por morte
- Bloqueio de diversas con-

tas bancárias
- Sequestro e arresto de bens

móveis e imóveis
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