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By Isabel Mueller

Você vai ser o
mensageiro do
dia, porque vai
conseguir ter
uma fala mais

profunda, falando as coisas difíceis
de uma forma fácil. Ainda que exista
algumobstáculo para atravessar hoje,
fazendo você se sentir até um pouco
injustiçado, você precisa manter o
otimismo, a calma e a paciência, pois
as coisas tendem a melhorar. Algum
projeto que você queira realizar pode
precisar de uma pausa para uma re-
avaliação. Respire, ariano!

Dia em que você
pode sentir muita
insatisfação em
relação a algum
projeto seu. É pre-

ciso manter a calma e trazer para a
sua vida a gratidão e a aceitação.
Você fez o que podia até então, agora
busque refletir commais calma e com
um olhar mais ampliado a respeito de
onde é possível melhorar. Não é um
bom dia para sair fazendo as coisas
sem pensar, muitomenos para tomar
decisões a longo prazo. Analise as
coisas e leve o seu dia com leveza.

Você precisa mu-
dar de hábito, de
postura, de pensa-
mento e fazer uma
abertura gradual

e consistente da sua visão de mun-
do. Este dia trará algum aprendizado
novo. Pode ser que você tenha que
fazer algo de maneira diferente, al-
guma coisa que você insiste em fa-
zer do mesmo jeito, porque está no
piloto automático. O dia é mais caó-
tico e de reorganização. Pode ser que
você não tenha controle sobre nada
� e vai ser ruim se você insistir em
controlar o que está fora do seu al-
cance e não olhar para dentro.

Tome cuidado
para não abando-
nar alguma situa-
ção, projeto, ami-
zade ou relação

amorosa por medo ou dificuldade de
ver futuro nisso. Você precisa parar
e analisar relacionamentos, parceri-
as, sociedades e amizades. Pode ser
que as coisas estejammudando mui-
to rapidamente e as pessoas com
quem você está convivendo não
acompanhem isso, então você pode
sentir essa diferença. Não é um bom
dia de tomar atitudes, mas sim de
refletir, para não abandonar coisas
por ímpeto.

Tome cuidado
com os excessos.
É preciso abando-
nar hábitos. Você
precisa pensar

mais na sua saúde e na sua rotina de
trabalho e de vida. É importante que
você priorize seu bem-estar e sua
qualidade de vida, não só trabalho,
dinheiro e produtividade. Se você
avaliar apenas isso, com certeza dei-
xará a sua saúde e a sua qualidade de
vida de lado, então é preciso ponde-
rar os dois lados e fazer mudanças
conscientes.

Dia em que é ne-
cessário ter mais
coragem para
progredir. Pode
ser que você já es-

teja fazendo mudanças, mas a vida
está exigindo mais de você. Você
avança conscientemente para colo-
car a mão na massa, tomar decisões
e tentar manter o seu julgamento
amplo e claro para abandonar limita-
ções emocionais. Você pode se sen-
tir sem inspiração, mas isso pode vir
do seu lado emocional amedrontado,
então quanto mais autoconfiança
você tiver, mais saberá o que fazer.

Quanto mais ge-
nerosidade e ca-
pacidade de aco-
lhimento você ti-

ver com o outro, melhor será o seu
dia. Você está com uma energia de
mãe e pai hoje, então você precisa
fazer uso dela para não ficar na ca-
rência e se tornar uma pessoa tóxi-
ca, exigindo mais do que outro pode
dar. Pode ser um dia de boas trocas
para alguns librianos e um dia mais
pesado para outros, que enfrentarão
maior necessidade de ajuda do próxi-
mo, fazendo-se mais de vítima do que
de fato é.

Dia de muita afe-
tividade, em que
as conversas flu-
em e acontece
uma troca muito

positiva entre você e as pessoas
com quem você convive, principal-
mente no lado amoroso. Quem é ca-
sado ou está em uma relação pode
ter uma troca comunicativa fantás-
tica, na qual haverá muito entendi-
mento. Dia de reconexão afetiva e
de pensamento justo e equilibrado,
no qual você tem harmonia com as
pessoas à sua volta. Apenas tome
cuidado com o excesso de só falar
ou só ouvir. Equilibre isso.

Hoje você tem a
capacidade de
ser conselheiro,
observador e le-
var a verdade

para as pessoas. Nem tudo que você
falar vai ser agradável de ouvir, mas
se você souber como falar com amo-
rosidade, ficará mais fácil. Você vai
conseguir a proeza de dizer a verda-
de sem deixar as pessoas com rai-
va. Você precisa de tempo e espaço
para organizar a sua própria vida e
as suas finanças, então você pode
precisar de privacidade, colocando
limites nas pessoas.

Quanto mais você
tiver o ímpeto de
ação para resol-
ver os seus proble-
mas e as suas ne-

cessidades, mais você avançará.
Você está até com uma certa popula-
ridade, mas as pessoas não terão
muito lugar no seu dia. Você precisa
olhar mais para si mesmo. De qual-
quer forma, muitas das coisas que
você vai resolver para você vão atin-
gir positivamente os outros. Você
está resolvendo tudo pra todo mun-
do, sem esperar o consenso das pes-
soas, pois estará muito proativo.

Hoje você está
com uma preguiça
enorme. É um dia
muito caótico,
mas você pode se

deixar levar pelas suas vontades e
desejos e acabar renunciando às
suas responsabilidades. Você está
procrastinando um pouco, pensan-
do mais no seu bem-estar e nas coi-
sas que te dão prazer, mas é impor-
tante tentar aproveitar o dia da
melhor forma possível, não abando-
nando coisas importantes. Tome cui-
dado com depressão, mágoas e situ-
ações do passado.

Você está bem
tranquilo hoje, pois
está planejando o
seu feriado. Ainda

que você consiga avançar muito até
a hora do almoço, por estar muito
produtivo e resolvendo as coisas,
depois disso você só vai conseguir
avançar nas coisas que te interes-
sam. Você pode aproveitar este dia
para colher frutos, porque você já se
adiantou, por isso você pode curtir
algumas horas do seu dia para fazer
algumas coisas das quais gosta.
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Publicações Legais

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa para a recuperação de estradas vicinais (Povoados Trecho
Seco e União) ABERTURA: 05 de Julho de 2022 às 08:00 horas. ENDERE-
ÇO: Rua Padre Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. TIPO
LICITAÇÃO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus
anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação à
CPL 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 Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Padre
Cícero nº 51 Centro São Francisco do Brejão – MA. LUCAS SILVA ALEN-
CAR – PRESIDENTE CPL

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa para a recuperação de estradas vicinais (Sede ao Povoado Vila
Leal e Volta de Ouro) ABERTURA: 05 de Julho de 2022 às 10:00 horas.
ENDEREÇO: Rua Padre Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão –
MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O
Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do
site www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicita-
ção à CPL 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 Comissão Permanente de Licitações sito na Rua
Padre Cícero nº 51 Centro São Francisco do Brejão – MA. LUCAS SILVA
ALENCAR – PRESIDENTE CPL

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a conclusão da obra de prédio público muni-
cipal. ABERTURA: 05 de Julho de 2022 às 14:00 horas. ENDEREÇO: Rua
Padre Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. TIPO LICITA-
ÇÃO: Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus ane-
xos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação à
CPL 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 Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Padre
Cícero nº 51 Centro São Francisco do Brejão – MA. LUCAS SILVA ALEN-
CAR – PRESIDENTE CPL

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
- Departamento Fiscal
- Alinhador e Balanceador
- Caseiro
- Marceneiro
- Vendedor de Balcão
- Auxiliar de Escritório
- Técnico em Refrigeração
- Serviços Gerais Para Fazenda
- Assistente de Suporte Interno
- Vendedor Externo (vendas de fretes)
- Empregada Doméstica
- Líder de Setor/Prevenção
- 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
- Açougueiro/Peixeiro
- Auxiliar de Expedição
- Auxiliar de Entrega - PCD
- Consultor de Vendas
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

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.

limarodrigues.lima@gmail.com

Agronegócio

Nelore anuncia 32 etapas da 24ª edição
do Circuito Nelore de Qualidade

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) anun-
cia o calendário da 24ª edição do Circuito Nelore de Qualidade,
o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do
mundo. Neste momento, já estão confirmadas 32 etapas para a
disputa dos campeonatos de 2022. A primeira delas acontecerá
em 30 de junho, na unidade da Friboi em Rio Branco (AC).
Nestas etapas, o Circuito passará por 10 estados brasileiros,
mas ainda devem ser confirmadas avaliações em outras regiões
até o fim deste ano, quando os vencedores serão premiados.

“É fantástico realizar mais uma edição deste campeonato tão
simbólico para a pecuária e, particularmente, para a raça Nelo-
re. Afinal, estamos contribuindo para alavancar a qualidade da
carne nacional, que já é alta, fruto de um trabalho de excelência
realizado pelos produtores brasileiros. Além disso, as etapas de
avaliação representam uma forma de prestigiar todo o potencial
da raça Nelore em nosso país”, destaca Nabih Amin El Aouar,
presidente da ACNB.

· 02 de agosto – Friboi - Goiânia (GO)
· 04 de agosto – Friboi - Mozarlândia (GO)
· 09 de agosto – Friboi - Água Boa (MT)
· 19 de agosto – Friboi - Confresa (MT)
· 23 de agosto – Friboi - Barra do Garças (MT)
· 25 de agosto – Friboi - Pedra Preta (MT)
· 26 de agosto – Frisa - Colatina (ES)
· 30 de agosto – Friboi - Araputanga (MT)
· 08 de setembro – Friboi - Nova Andradina (MS)
· 20 de setembro – Friboi - Alta Floresta (MT)
· 22 de setembro – Friboi - Araguaína (TO)
· 27 de setembro – Friboi - Ituiutaba (MG)
· 29 de setembro – Friboi - Iturama (MG)
· 04 de outubro – Friboi - Pimenta Bueno (RO)
· 06 de outubro – Friboi - São Miguel do Guaporé (RO)
· 11 de outubro – Friboi - Vilhena (RO)
· 13 de outubro – Friboi - Senador Canedo (GO)
· 14 de outubro – Friboi - Marabá (PA)
· 18 de outubro – Friboi - Naviraí (MS)
· 20 de outubro – Friboi - Redenção (PA)
· 21 de outubro – Friboi - Santana do Araguaia (PA)
· 25 de outubro – Friboi - Lins (SP)
· 27 de outubro – Frisa - Nanuque (MG)
· 08 de novembro – Friboi - Anastácio (MS)
· 17 de novembro – Friboi - Itapetinga (BA)
· 18 de novembro – Friboi - Tucumã (PA)
· 18 de novembro – Frisa - Teixeira de Freitas (BA)
· 22 de novembro – Friboi - Andradina (SP)
· 24 de novembro – Friboi - Campo Grande (MS)

Circuito Nelore de Qualidade
Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil

(ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a
genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu
posicionamento como produtora de carne de qualidade. A inici-
ativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em
sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio
de Friboi, Frisa e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolí-
via, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organi-
zada em conjunto com a Asocebu. O Circuito Nelore de Qualida-
de é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do
mundo. (Com informações da Texto Comunicação – SP).

Em Marabá, novo centro de distribuição da
TrouwNutrition fortalece presença no Norte

 
A TrouwNutrition, empresa global de soluções para a nutri-

ção animal, anuncia a ampliação de sua presença na região Nor-
te e Matopiba com a instalação de um centro de distribuição em
Marabá (PA). A ação faz parte da estratégia da empresa de oti-
mizar a entrega dos produtos, estar cada vez mais próxima dos
clientes e se aproximar dos principais centros de pecuária.

 “A expansão da TrouwNutrition para o Norte e Nordeste
está sendo construída aos poucos e de forma estruturada. Com
mais esse movimento, queremos estar perto dos nossos clien-
tes e oferecer melhor suporte para as vendas na região”, explica
Augusto Adami, diretor geral Latam.

 Nessa primeira fase, a unidade – que tem capacidade ini-
cial de 1.000 toneladas – será destinada aos produtos para
pecuária de corte.

 “Essa é também uma oportunidade de expansão do nosso
time, com novas contratações para a região. Com a presença
em Marabá, esperamos multiplicar rapidamente o volume de
vendas e abrir caminho para novos clientes”, reforça Felipe
Parise, gerente de vendas para ruminantes corte.

 
BR-230

O centro de distribuição da TrouwNutrition em Marabá está
localizado próximo à margem da BR-230, na Rodovia Transa-
mazônica, que possibilita fácil acesso às principais zonas de
produção da região Norte e Matopiba.

 O diretor de Ruminantes, Francisco Olbrich, destaca que a
logística é fundamental na produção animal, para oferecer amplo
portfólio, melhores condições comerciais e rapidez na entrega.

 “O novo centro de distribuição, que deve ser inaugurado
nos próximos meses, contribuirá, e muito, para equacionar o
escoamento de produtos. Entendemos que esse olhar estratégi-
co é um diferencial competitivo para os clientes atuais e os
novos parceiros”, completa Olbrich. (Texto Comunicação – SP).

Destaques do Conexão Rural
do próximo fim de semana:

 

Araguaína (TO) e Marabá, Redenção,
Santana do Araguaia e Tucumã (PA)

O circuito Nelore não será realizado em nenhuma cidade do
Maranhão

Após a realização da primeira etapa, o Circuito Nelore de
Qualidade segue com as avaliações de carcaça em Diamantino
(MT), Porto Velho (RO), Goiânia (GO), Mozarlândia (GO), Água
Boa (MT), Confresa (MT), Barra do Garças (MT), Pedra Preta
(MT), Colatina (ES), Araputanga (MT), Nova Andradina (MS),
Alta Floresta (MT), Araguaína (TO), Ituiutaba (MG), Iturama
(MG), Pimenta Bueno (RO), São Miguel do Guaporé (RO), Vi-
lhena (RO), Senador Canedo (GO), Marabá (PA), Naviraí (MS),
Redenção (PA), Santana do Araguaia (PA), Lins (SP), Nanuque
(MG), Anastácio (MS), Itapetinga (BA), Tucumã (PA), Teixei-
ra de Freitas (BA), Andradina (SP) e, por último, Campo Gran-
de (MS), no dia 24 de novembro.

“Nosso desejo é de que a cada ano tenhamos mais pecuaris-
tas participantes, mais animais avaliados e mais etapas nacio-
nais e – agora – internacionais, a exemplo das duas realizadas
na Bolívia, que serão contabilizadas separadamente do resulta-
do brasileiro e representam a ampliação do trabalho de valoriza-
ção da carne Nelore na América Latina. Quanto mais o Circuito
Nelore de Qualidade avança mais a raça e os neloristas ganham.
Com isso, podemos alcançar uma pecuária cada vez mais forte,
produtiva e qualitativa”, ressalta Nabih.

Circuito Internacional
Além das etapas nacionais, o Circuito Nelore de Qualidade

2022 já promoveu duas etapas internacionais, ambas na cidade
boliviana de Santa Cruz de La Sierra. A primeira aconteceu em 21
de fevereiro e avaliou 335 animais. A segunda foi realizada nos
dias 6 e 7 de junho e avaliou 704 animais. Com a coordenação da
Associação Boliviana dos Criadores de Zebu (Asocebu), a Bolívia
receberá ainda a terceira etapa do Circuito naquele país, que acon-
tece em 31 de outubro, no frigorífico Fridosa – que também
sediou as duas etapas anteriores. A ACNB afirma que mais etapas
internacionais podem acontecer neste ano, pois há conversas avan-
çadas para parcerias com outros países da América do Sul.

Campeonato de pais identificados
Um dos destaques da ACNB para 2022 é o Campeonato

Melhores Lotes de Carcaças de Animais com Pai Identificado.
O campeonato tem como objetivo a reunião de dados de carac-
terísticas de carcaças de progênies de reprodutores Nelore e
Nelore Mocho, a fim de evidenciar o impacto do uso de genéti-
ca selecionada na melhoria da eficiência produtiva e da qualida-
de da carne. O vencedor da primeira edição desta competição,
lançada em 2021, foi a Fazenda Boa Vista (Nova Andradina/
MS), com lote de machos filhos do reprodutor Okinawa do
SNI (SNI9407), participante da 16ª etapa do Circuito 2021,
realizada em Naviraí (MS).

Confira as datas das 32 etapas confirmadas:
· 30 de junho – Friboi - Rio Branco (AC)
· 19 de julho – Friboi - Diamantino (MT)
· 28 de julho – Friboi - Porto Velho (RO)

Definidas as datas e as cidades de mais
um Circuito Nelore de Qualidade

ACNB/Divulgação

 Com destaque para a força
da mulher no campo, foi lan-
çada em Parauapebas, no Pará,
a Feira de Agronegócios da ci-
dade 2022;

Governo do Estado  do Pará
entrega títulos de terras na
‘Expo Carajás 2022’, em Re-
denção;

E governo municipal e In-
cra entregam títulos de domí-
nio definitivo para produtores
rurais de Parauapebas;

Teremos ainda uma con-
versa com o pecuarista Adir
do Carmo Leonel, de  Ribei-
rão Preto  (SP), e com o jor-
nalista Carlão, um dos mais
influentes comunicadores do
agronegócio.

E em clima de São João,
teremos música junina no
nosso programa com Tom
Oliveira e Alcymar Monteiro.

Lima Rodrigues em
conversa descontraída
com o jornalista Carlão,
da Publique e do Fala
Carlão, também durante
a Expozebu em Uberaba

Lima Rodrigues e o
pecuarista Adir do Carmo
Leonel, criador de Nelore
em Ribeiro Preto (SP) e
em Goiás, na Expozebu
em Uberaba (MG)

Ana Cláudia Aragão

Ana Cláudia Aragão
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