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By Isabel Mueller

Sua visão estra-
tégica, seus pla-
nos e seus obje-
tivos estarão
muito ativados

hoje, então pode ser um bom dia para
tomar alguma decisão sobre a quê
deve se dedicar para avançar. É mui-
to importante entender que este dia
traz oportunidades que exigem raci-
ocínio rápido, flexibilidade e um lado
aventureiro e corajoso muito gran-
de. É importante que você consiga
pensar nos prós e contras e tomar
essa decisão rapidamente.

Há a possibilida-
de de você fazer
uma limpeza ou
uma reorganiza-
ção em vários as-

pectos da sua vida, mas principal-
mente em relação a carreira, dinhei-
ro e relacionamentos. É dia de tomar
decisões para abrir caminhos e para
trazer expansão. O seu dia tem uma
transformação natural e você pode
sentir que saiu um peso de cima das
suas costas e que as coisas estão
fluindo. Você sente mais liberdade
para avançar na direção que você
quer, e agora sem tantos medos.

Dia de firmar ali-
anças e renovar
parcerias. Se
você não está sa-
tisfeito com quem

está ao seu lado, seja no trabalho ou
no amor, repense. Você pode sentir
que está atraindo gente bacana para
a sua vida e que está num momento
positivo de parcerias, amizades e re-
lacionamentos. Mesmo que esteja
solteiro, você vai sentir que está
construindo algo com alguém. Tenha
equilíbrio e pare de fingir, pois se não
estiver tudo bem, isso vai ficar mui-
to nítido.

Dia de muito tra-
balho e de tomar
a iniciativa, de
fazer acontecer de
forma positiva.

Você está com tanta energia que tem
até que tomar cuidado com os exces-
sos. Você pode ser muito conselhei-
ro e, no seu trabalho, você pode se
sentir essencial e imprescindível.
Você consegue discernir o que é bom
ou não a partir de uma intuiçãomuito
aguçada. Na sua vida, você estará a
franqueza em pessoa, então aprovei-
te isso para organizá-la.

Há muita energia
no seu dia, mas
você pode estar
um tanto quanto
iludido, exagera-

do e excêntrico, querendo coisas de-
mais, então é muito importante que
você consiga ter mais discernimen-
to, senão vai querer enfiar o pé na
jaca de uma vez. Você pode ser leva-
do para um redemoinho de muitas
emoções, então aproveite este dia
para trabalhar e canalizar essa ener-
gia de forma positiva e para não en-
trar em brigas e cometer excessos.

Tome cuidado
para não se dei-
xar levar por
questões do pas-
sado que podem

ativar a sua criança interior ferida.
Você pode sentir alguma sensação
ou viver alguma situação que se pa-
rece muito com algo que você já vi-
veu antes, e isso acontece para você
dar um basta ou para promover uma
expansão. Você precisa se priorizar
e deixar o passado e as preocupa-
ções com os outros de lado. Faça o
que ainda não fez, avance e não te-
nha medo de seguir em frente.

Dia de falar para
resolver coisas.
É um dia em que
você está se co-

municando bastante e resolvendo
problemas. É um dia agitado, mas
no qual você consegue ser multita-
refa. Haverá conexões positivas e
convites ou situações que surgem
de última hora para você decidir se

vai ou não.

O dia te traz mui-
ta boa sorte. Você

consegue resolver as coisas e ter
muita proteção e segurança. É um dia
em que você pode ter ganhos inespe-
rados, situações de trabalho se re-
solvendo e ajudas que nem imagina-
va. É um dia agitado e você não con-
seguirá ter muita privacidade e tran-

quilidade, então
tudo pode ser um
pouco caótico.

Você estará com muita popularida-
de, magnetismo e carisma hoje, en-
tão atrairá pessoas e situações be-
néficas. O que você quer muito pode
começar a se realizar. De hoje em
diante, você vai sentir que as coisas
estão se manifestando. Você pode
receber convites para sair ou ver vi-
agens saindo do papel. Algumas situ-
ações podem te pegar de surpresa,
mas você consegue realizar muito
facilmente tudo aquilo que tem em
mente.

Dia caótico, em
que nem tudo vai
se resolver como
você gostaria, en-

tão tente se adaptar e não ficar tão
reativo, nervoso, querendo se isolar
ou fingindo que as coisas estão bem
quando não estão. Tente viver com a
máxima franqueza possível neste dia,
sabendo que você poderá ter perdas
ou prejuízos, mesmo que seja de tem-
po. É umdia umpouco frustrante,mas
que pode te trazer aprendizados, como
paciência, compaixão e generosidade.

Hoje, amizades e
projetos estão po-
t enc i a l i z ados .
Tudo que você

planejou e pensou transcorrerá bem
e com organização. Ainda que o seu
dia seja agitado, você triunfará em
quase tudo que você se propor a re-
solver. Algum amigo pode te contar
alguma novidade e você ficará feliz e
satisfeito com essa troca. Você pode
se encontrar com pessoas que não
vê há algum tempo ou se planejar para
isso.

Você precisa ter
muita autoconfian-
ça para levar este
dia. Haverá muita

responsabilidade e muita coisa che-
gando para você e você não saberá
se dará conta. Vão cair no seu colo
algumas situações novas e inespera-
das ou responsabilidades com a fa-
mília, como cuidar de algum familiar,
mas você dará conta. Trabalhe a sua
autoconfiança e a sua energia de li-
derança e de organização, para con-
seguir fazer omáximo possível de coi-
sas hoje.
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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

COMUNICADO
A NB Engenharia Comércio e Construções, CNPJ:

05.032.133/0006-78, torna público, que REQUEREU à Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais,
Outorga de direito de Uso - ODU, conforme Processo
n°112465/2022, a ser localizado na Avenida Nossa Senhora
de Fátima, bairro, Jardim das Oliveiras, no município de Im-
peratriz - MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MO-
DALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Con-
tratação de empresa para a recuperação de macro e micro drenagem no
município de João Lisboa (MA). BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condi-
ções do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e
Proposta de Preços: às 08:00 horas do dia 01 de Julho de 2022. O Edital
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs
às 12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João
Lisboa – MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a
ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA – PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 011/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MO-
DALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Con-
tratação de empresa para a recuperação de estradas vicinais na zona
rural do município de João Lisboa (MA). BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e
as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Habili-
tação e Proposta de Preços: às 08:00 horas do dia 04 de Julho de 2022.
O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente
por meio do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das
08:00 hs às 12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331,
Centro, João Lisboa – MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Mu-
nicipal – DAM. MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA – PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MO-
DALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para a pavimentação em bloco inter-
travado. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebi-
mento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às
08:00 horas do dia 07 de Julho de 2022. O Edital e seus anexos poderão
ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitações em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00
hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa –
MA, mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser
recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM. MAR-
COS VENICIO VIEIRA LIMA – PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2022 (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI) 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 Presencial. TIPO: Menor preço global. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
arbitragem. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011,
Decreto Municipal nº 10/2017, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 10:00
horas do dia 01 de Julho de 2022. O Edital e seus anexos poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Pregoeiro em
dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na sede da Comissão Permanente de
Licitações sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa – MA,
mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido
através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM. MARCOS VE-
NICIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL
Um imóvel registrado no Cartório do 6º Ofício de Notas e Imóveis de

Imperatriz/MA, sob a matrícula nº 36.691, situado em Imperatriz/MA, da
Rodovia BR-010, Coco Grande, cadastrado no Distrito 03, Setor 19, Qua-
dra 036, Lote 0217, Unidade 01, com área de 11.117,91m², atualmente
desocupado e pertencente à empresa em recuperação judicial na comar-
ca de Ananindeua/PA, Marcos Marcelino e Cia LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 22.975.379/0001-98, com sede na
Rodovia BR-316, Km 05, s/n, Bairro Levilândia, CEP 67.033-009, na Cida-
de de Ananindeua/PA Os lances deverão ser ofertados pelos interessa-
dos por meio de petição, nos autos do processo judicial eletrônico nº
0013649-96.2013.8.14.0006, 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Ananindeua, Estado do Pará. O imóvel será vendido no estado em que se
encontra. O período de lances será compreendido entre os dias 01 de
julho de 2022 a 15 de julho de 2022. A partir das 10h do dia 15 de julho de
2022, cada participante poderá cobrir o lance anterior, no período de até
1h. No caso do parágrafo imediatamente anterior, não havendo lance que
supere a maior oferta anterior, no período de até 1h após o último lance,
será encerrada a presente alienação judicial, de acordo com os registros
da hora em que houve a juntada da petição nos autos do processo judicial
eletrônico de que se trata, o que deverá ser certificado nos autos eletrô-
nicos. A partir das 10h do dia 15 de julho de 2022, cada participante
poderá cobrir o maior lance anterior, no período de até 1h, sucessivamen-
te, tantas vezes quantas necessárias, até o esgotamento final dos lan-
ces, desde que haja o fluxo integral do tempo aqui previsto (1 hora) e
observado o incremento mínimo de R  50.000,00 por cada lance. O arre-
matante deverá pagar, no mínimo, entrada no valor correspondente a 40
do valor da arrematação, e a diferença do valor em até 07 parcelas
mensais, iguais e consecutivas. O valor da arrematação deverá ser reco-
lhido somente por meio de boleto gerado na serventia desta Vara. Os
valores respectivos serão depositados, no mesmo dia ou no dia útil se-
guinte, em conta de deposito judicial, à ordem do juízo da 2ª Vara Cível e
Empresarial de Ananindeua/PA, na forma de praxe, por meio do boleto em
questão e com comprovação nos autos eletrônicos O valor mínimo das
propostas deverá ser superior a R  3.488.918,83 (três milhões, quatrocen-
tos e oitenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e três centavos),
maior proposta que consta nos autos (já devidamente atualizada pelo INPC,
pro-rata), com incremento mínimo de R  50.000,00 (cinquenta mil reais) em
cada lance. Qualquer desobediência aos parâmetros logo acima especifi-
cados, no parágrafo anterior, poderá invalidar a proposta respectiva, se-
gundo, porém, decisão do Juízo. Os interessados poderão visitar o imóvel
das 9h às 17h, de segunda à sábado, mediante contato prévio com o
senhor administrador judicial Dr. CLAUDIO MENDONCA FERREIRA DE SOU-
ZA, ou mesmo espontaneamente, se já conhecer a área, em Imperatriz/MA,
desde que não cause nenhum dano ao imóvel, o qual está, a priori, desocu-
pado. Finalmente, a venda do imóvel fica vinculada a todos os termos da
decisão respectiva, a qual poderá ser consultada nos autos do processo
judicial eletrônico nº 0013649-96.2013.8.14.0006, 2a Vara Cível e Empresa-
rial de Ananindeua, Estado do Pará.

ORAÇÃOASANTO EXPEDITO
Festa19deabril. Comemora-se todo dia19.
Se você está com algum PROBLEMA DE

DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA UR-
GENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é
o Santo dos Negócios que precisam de Pronta
Solução e cuja InvocaçãoNunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Cau-
sas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora
deAflição eDesespero, intercedei pormim 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, Pro-
tegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e
Serenidade. Atendei ao meu pedido: �Fazer o
pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possammepreju-
dicar, Protegei aMinha Família, atendei aomeu
pedido comurgência. Devolvei-meaPaz e aTran-
qüilidade. Serei grato pelo resto daminha vida e
levarei seu nome a todos que têm fé.Muito Obri-
gado, meu Santo Expedito!

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

Emagradecimento,mandei publicar e distri-
buí ummilheiro desta oração, para propagar os
benefíciosdograndeSantoExpedito.Mandevocê
também publicar imediatamente após o pedido.

PF combate atuação de armeiro ilegal
Atividade depende de autorização expressa da Polícia Federal

- 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.

JATAÍ/GO  - A Polícia
Federal deflagrou na manhã
de sábado (11) a Operação
Armeiro, cumprindo manda-
do de busca e apreensão no
município de Caiapônia/GO,
com o fim de coibir o crime
de comércio ilegal de armas
de fogo.

A investigação policial se

Assessoria/PF
iniciou após o recebimento de
denúncia relatando suposto
exercício irregular/ilegal da pro-
fissão de armeiro naquele mu-
nicípio. Após diligências, cons-
tatou-se que o investigado es-
taria realizando reparos, servi-
ços, customizações e restaura-
ções de armas de fogo, sem
autorização legal, inferindo-se

que em posse deste se encon-
travam diversas armas e mu-
nições de diversos calibres.

Na residência dele, foram
apreendidas diversas armas
de fogo e munições de varia-
dos calibres, bem como peças
para manutenção, adulteração
e fabricação de tais produtos.
Diante dos fatos, o armeiro foi
preso em flagrante e encami-
nhado à Delegacia da Polícia
Federal em Jataí/GO para for-
malização dos procedimentos

legais.
A atividade de armeiro de-

pende de autorização expres-
sa da Polícia Federal, e a ma-
nutenção de armas nesse tipo
de estabelecimento configura
crime, podendo configurar in-
clusive o delito de comércio
ilegal de armas de fogo.

Os crimes sob investigação
preveem até 12 anos de re-
clusão em caso de condena-
ção. (Comunicação Social
da PF em Goiás)
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