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By Isabel Mueller

Dia em que você
pode sentir mui-
ta insatisfação
em relação a al-
gum projeto seu.

É preciso manter a calma e trazer
para a sua vida a gratidão e a aceita-
ção. Você fez o que podia até então,
agora busque refletir com mais cal-
ma e com um olhar mais ampliado a
respeito de onde é possível melho-
rar. Não é umbomdia para sair fazen-
do as coisas sem pensar, muito me-
nos para tomar decisões a longo pra-
zo. 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.

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

da, falando as coisas difíceis de uma
forma fácil. Ainda que exista algum
obstáculo para atravessar hoje, fa-
zendo 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!

Quanto mais ge-
nerosidade e ca-
pacidade de aco-

lhimento você tiver com o outro, me-
lhor será o seu dia. Você está com
uma energia de mãe e pai hoje, então
você precisa fazer uso dela para não
ficar na carência e se tornar uma pes-
soa tóxica, exigindo mais do que ou-
tro pode dar. Pode ser um dia de boas
trocas para alguns librianos e um dia
mais pesado para outros, que enfren-
tarão maior necessidade de ajuda do
próximo, fazendo-se mais de vítima
do que de fato é.

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.

Quantomais você
tiver o ímpeto de
ação para resol-
ver os seus pro-
blemas e as suas

necessidades, 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.

Dia de muita afe-
tividade, em que
as conversas
fluem e acontece

uma troca muito positiva entre
você e as pessoas com quem você
convive, principalmente no lado
amoroso. Quem é casado ou está
em uma relação pode ter uma tro-
ca comunicativa fantástica, na
qual haverá muito entendimento.
Dia de reconexão afetiva e de pen-
samento 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.
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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
SÉRGIO LIRA DOS SANTOS CPF: 364.716.663-49

SERGIO LIRA DOS SANTOS, CPF 364.716.663-49, torna público que
requereu junto à Secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
SEMA MA, em 13/06/2022, Outorga Simplificada (OSI) para dessedentação
animal, FAZENDA ITAÚ E PADRE CICERO, ponto 07° 03' 36,77", 46° 06'
53.82" vazão 15m³/h, sem necessidade de bombeamento, BR-222, km 32,
municipio de Açailândia-MA, conforme e-processo: 125277/2022

COMUNICADO
SÉRGIO LIRA DOS SANTOS CPF: 364.716.663-49

SÉRGIO LIRA DOS SANTOS, CPF 364.716.663-49, torna público que
requereu junto à Secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
- SEMA MA, em 09/06/2022, a Licença Ambiental de Regularização . (LAR)
para a FAZENDA ITAÚ E PADRE CICERO, Mat 30426, L n° 2-GD, fls. 58,
atividade de Bovinocultura, município de Açailândia-MA, conforme dados
constantes no e- processo n° 122509/2022

(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 operação visa, sobretudo, a redução de acidentes durante o período do feriado

PRF realiza Operação Corpus Christi no Maranhão
Polícia Federal deflagra Operação Corona de combate
à lavagem de dinheiro e ao narcotráfico internacional
Só nos primeiros quatro meses de 2020, as empresas de fachada

teriam movimentado mais de R$ 116 milhões

Recife/PE - A Polícia Fe-
deral deflagrou nesta quarta-
feira (15/6) a Operação Co-
rona, com objetivo de com-
bater organizações crimino-
sas dedicadas à lavagem de
dinheiro do narcotráfico inter-
nacional.

Foram cumpridos 16 man-
dados de busca e apreensão
e 9 mandados de prisão pre-
ventiva, expedidos pela Justi-
ça Federal em Pernambuco,
assim distribuídos: Praia Gran-
de/SP (1 MPP e 2 MBA),
Paulínia/SP (1 MPP e 1
MBA), Ribeirão Preto/SP (2
MPP e 4 MBA), Serrana/SP
(1 MPP e 2 MBA), Guatapa-
rá/SP (1 MPP e 1 MBA), Ita-
quecetuba/SP (2 MBA), Poá/
SP (1 MBA), Campo Grande/
MS (1 MPP e 1 MBA), Reci-
fe/PE (1 MPP e 1 MBA),
Manaus/AM (1 MPP), Coa-
ri/AM (1 MBA).

Assessoria/PF

No total, 80 policiais fede-
rais foram mobilizados para
atuar nos Estados de Pernam-
buco (RMR), São Paulo (re-
giões de Santos, Capital, Cam-
pinas e Ribeirão Preto), Mato
Grosso do Sul (capital) e Ama-
zonas (interior).

A investigação foi inicia-
da em 22/4/2020 após a
apreensão de cerca de 650
kg de cocaína no Aeródro-
mo da Coroa do Avião em
Igarassu, cidade localizada
na Região Metropolitana de
Recife/PE (RMR).

A apreensão resultou de
um esforço operacional da
PF com o apoio da Polícia
Militar de Pernambuco. Na
ocasião, piloto, copiloto e ou-
tros criminosos engajados no
descarregamento da droga da
aeronave foram presos em
flagrante por tráfico de dro-
gas. O plano do grupo crimi-

noso visava ocultar a cocaí-
na numa exportação de su-
cata destinada à Europa pelo
Porto de Suape.

Após o flagrante, a PF
aprofundou a investigação, a
fim de identificar outros res-
ponsáveis pela operação ilíci-
ta, assim como descobrir o
esquema criado para financi-
ar esse plano. Foi revelada,
então, uma grande estrutura
criminosa de empresas de fa-
chada criadas com a finalida-
de de movimentar dinheiro
para o crime organizado trans-
nacional. As empresas estão
espalhadas pelo país, mas se
concentram, especialmente,
no Estado de São Paulo. Só
nos primeiros quatro meses de
2020, no período em que o gru-
po preso na RMR arquitetava
a exportação de cocaína frus-
trada pela PF, essas empre-
sas movimentaram juntas mais
de R$ 116 milhões.

Os crimes investigados são
tráfico internacional de dro-
gas, financiamento do narco-
tráfico, participação em orga-
nização criminosa e lavagem
de dinheiro. As penas podem
chegar, isoladamente, a mais
de 20 anos de reclusão.

A expressão Corona é um
termo espanhol, que significa
Coroa em português, uma re-
ferência, portanto, ao local
onde foi apreendida à droga
no início de 2020. (Comuni-
cação Social da Polícia Fe-
deral em Pernambuco)

 Pintor Automotivo
- Marceneiro
- Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Açougueiro Desossador
- Tapeceiro
- Empregada Doméstica
- Auxiliar de Loja
- Açougueiro/Peixeiro
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas
- Vendedor de Balcão
- Auxiliar de Escritório
- Técnico em Refrigeração
- Serviços Gerais Para Fazenda
- Auxiliar de Expedição - PCD
- Auxiliar de Entrega - PCD
- Cozinheira Para Restaurante
- Churrasqueiro
- Costureira;
- Técnica em Enfermagem
- Auxiliar de Cozinha - Trabalho noturno
- Auxiliar de Serviços Gerais - Trabalho noturno
- Servente de Obras.

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.

A PRF deu início às ações
da Operação Corpus Christi
2022 no Maranhão. Desde a
madrugada desta quarta-feira
(15), policiais rodoviários fe-
derais já estão atuando forte-
mente no reforço de fiscaliza-
ção em pontos estratégicos
das rodovias, com o objetivo
de proporcionar maior segu-
rança aos usuários e veículos
em circulação, tendo em vista
que o fluxo de veículos tende
a aumentar durante o feriado.

A Operação Corpus Christi
2022 seguirá até as 23h59 do
domingo (19) em todo o terri-
tório nacional, e a fiscalização
será focada em ações que
podem contribuir com a redu-
ção da quantidade de aciden-
tes e a violência no trânsito,
como ultrapassagens proibi-
das, excesso de velocidade,

Assessoria/PRF

embriaguez ao volante, entre
outras.

Os dados de acidentes tam-
bém apontam uma tendência
de redução em 2022. Já foi
apresentada uma diminuição
de 8% no número de aciden-
tes comparando esta semana
com a do ano anterior.

Além disso, a PRF estará
atenta no combate à crimina-
lidade, prevenindo e reprimin-
do qualquer tipo de crime, seja
na apreensão de drogas, re-
cuperando veículos produto de
furto/roubo, na apreensão de
armas ou detendo criminosos.

Outra coisa que faz parte
das ações preventivas da PRF
são as atividades de educação
para o trânsito, desenvolvidas
para trazer mais consciência
àqueles que circulam pelas
rodovias neste feriado. Duran-

te toda a Operação, aborda-
gens educativas ocorrerão ao
longo das rodovias federais do
Maranhão.

Algumas recomendações
de práticas seguras no

trânsito para este feriado

-Se for dirigir, não beba;
- Não utilize celular en-

quanto estiver dirigindo;
- Verifique o veículo e os

equipamentos obrigatórios an-
tes de sair;

- Não exceda os limites de
velocidade e evite ultrapassa-
gens proibidas.

- Em caso de chuvas, cui-
dado com água sobre a pista,
e atenção a pontos críticos
com obras emergenciais.

- Lembre-se do cinto de
segurança para todos os ocu-
pantes do veículo e dispositi-
vo de retenção para as cri-
anças;

- Mantenha distância de
segurança do veículo da fren-
te e lembre-se que, sob chu-
va, a distância é ainda maior.
(Assessoria/PRF)

ORAÇÃO A SANTO
EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se
todo dia 19.

Se você está com algum PROBLE-
MA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de
AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dos
Negócios que precisam de Pronta So-
lução e cuja Invocação Nunca é Tar-
dia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito
das Causas Justas e Urgentes, Socor-
rei-me nesta Hora de Aflição e Deses-
pero, intercedei por mim junto ao Nos-
so 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, Prote-
gei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Co-
ragem e Serenidade. Atendei ao meu
pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a
superar estas Horas Difíceis, protegei-
me de todos que possam me prejudi-
car, Protegei a Minha Família, atendei
ao meu pedido com urgência. Devol-
vei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei
grato pelo resto da minha vida e leva-
rei seu nome a todos que têm fé. Mui-
to Obrigado, meu Santo Expedito!

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

Em agradecimento, mandei publi-
car e distribuí um milheiro desta ora-
ção, para propagar os benefícios do
grande Santo Expedito. Mande você
também publicar imediatamente após
o pedido.
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