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By Isabel Mueller

É importante
que você
consiga ter
força inova-

dora de liderança para avan-
çar com suas ideias criativas.
Se você tiver uma boa cone-
xão com a sua intuição, isso
pode te ajudar a enxergar o
que é bom e o que não é. Se
fizer diferente disso, você
pode ter prejuízos e perdas.
Quanto mais você tiver saga-
cidade e flexibilidade, fugin-
do do caminho da reativida-
de, melhor.

Você está
com a capaci-
dade de avan-
çar, mas é pre-

ciso ter cuidado com o que
está prometendo. Tome cui-
dado para não usar sua lide-
rança, sua força e seu mag-
netismo de forma negativa.
Não que seja de propósito,
mas você pode se enrolar,
acumulando muitas coisas.
Aqui há muita abertura de ca-
minhos, mas há dificuldade
para agir.

Hoje você tem
muita força
mental e, ao
mesmo tempo,

existe muita ansiedade no ar.
A cabeça não para e você não
está muito funcional, o que
te leva a caminhos de pro-
crastinação. O desafio é ter
foco, discernimento e dedica-
ção. Faça o seu dia valer!

Tome cuidado
com a compe-
tição, com a
vaidade e com

a dificuldade de se relacionar
com as pessoas. Você está
em um caminho de vantagem,
mas deixe as armaduras de
lado e abandone a postura de-
fensiva. Isso pode prejudicar
suas relações. Quanto mais
aberto você estiver, melhor
será.

A preocupa-
ção pode vir
com tudo, o
que pode te

afundar emocionalmente.
Tome cuidado com a tendên-
cia a pensar que as coisas não
estão caminhando. Muitas ve-
zes, os pensamentos negati-
vos fazem com que tudo fi-
que mais estagnado. Para que
não aconteça isso, tente ver
as coisas por um viés mais re-
alista. Avalie bem seus movi-
mentos e seus projetos. É im-
portante se organizar e aban-
donar a negatividade.

Quanto mais
você tiver
mente aberta
e pensamen-

tos claros, mais sucesso você
terá. É um dia que flui � mas
isso acontece se você tiver
originalidade e inventividade,
tendo domínio sobre as coi-
sas. Procure ter autodomínio,
especialmente no sentido psi-
cológico.

Hoje você
pode ter difi-
culdade de

avançar porque o seu emocio-
nal está cheio de dúvidas, o
que pode te levar a lugares
que fogem da realidade. En-
tenda o que realmente é in-
tuição e o que não é. É um
ótimo dia para ouvir o cora-
ção e colocar o seu lado cria-
tivo e transcendental para
fora. Quanto mais você puder
amar e ajudar as pessoas, me-
lhor você viverá esse dia.

Quanto mais
você tiver es-
tratégia e or-
g a n i z a ç ã o ,

melhor. É um dia em que você
pode ficar muito irritado com
qualquer tipo de perturba-
ção. Respire fundo e busque
promover equilíbrio. Tome
cuidado com o caminho opos-
to também, porque você
pode não ter força para se
defender, o que pode te fa-
zer chorar.

Hoje você
pode se opor a
tudo. Tudo

pode incomodar e ser difícil,
pois você está insatisfeito.
Quanto mais você mantiver
essa postura, pior o seu dia
será. É um dia em que você
precisa realizar conciliação e
troca. Busque a simplicidade
de aceitar as coisas da forma
como elas se apresentam, se-
não seu dia será cheio de im-
previstos e obstáculos.

Tome cuidado
com trabalho,
dinheiro e orga-

nização. Você tem avanços e
projetos, mas não dá para fo-
car só nisso. As relações vêm
para trazer mais equilíbrio.
Você precisa dosar e compar-
tilhar um pouco. O Sol em
Câncer traz potencial para as
relações.

Tome cuidado
com as ilusões
e o impulso de
querer que as

coisas sejam mais rápidas do
que elas já são. Mantenha a
calma. Tudo no seu tempo e
na hora certa. Se você tiver
essa consciência, o dia será
tranquilo e você conseguirá
avançar e ser útil para as ou-
tras pessoas, sem ansiedade.

Hoje o dia é agi-
tado. Quanto
mais iniciativa

você tiver, mais as coisas ca-
minharão rapidamente. Será
uma terça-feira produtiva e
bem cansativa. Você nem
verá o tempo passar.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa

de AJUDAURGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos
Negócios que precisamdeProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO �Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, So-
correi-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,
CoragemeSerenidade. Atendei aomeu pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me
a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possamme preju-
dicar, Protegei aMinha Família, atendei aomeu pedido comurgência. Devol-
vei-me aPaz e aTranqüilidade. 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.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuí ummilheiro desta ora-

ção, para propagar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande você
também publicar imediatamente 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
- 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.

TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 17.337.230/0001-43

RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERACONAL

Terrasul Envasadora de Bebidas Ltda, inscrita no CNPJ: 17.337.230/0001-
43. torna público que recebeu da Secretária do Estado do Meio Ambiente -
SEMA, a Renovação de Licença Operacional RenLO n° 10788242022: loca-
lizada na BR-010: KM 05: S/N. Bairro Zona Rural, Governador Edson Lobão
- Ma, conforme E Processo n° 208228/2021

COMUNICADO
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) RENOVAÇÃO

Mini Posto Pioneiro Ltda, CNPJ 05.492.642/0001-79, situado à Rua 13 de
junho, 994 - Centro – Açailândia (MA) Torna Público que recebeu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente SEMMA – Município de Açailândia, em 30.03.2022
a Licença de Operação (LO) Renovação de Nº 013/2026 com validade até
30.03.2026 para a Atividade de Comércio Varejista de Combustíveis para Veícu-
los Automotores/Classificação Comércio, conforme Processo nº 026/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022

PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, com sede na rua

Marcos Silva – CEP: 65973-000 – Centro - São João do Paraiso – MA, por
intermédio do Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº 109/2021 de 28
de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, art. 15 da Lei nº 8.666
regulamentado pelo Decreto Municipal 031/2020, Lei Complementar nº 123/
2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020, e demais normas
atinentes à espécie, realizará às 08:30hs (oito horas e trinta minutos)
do dia 05 de julho de 2022 , a licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRONICA, DO TIPO Menor Preço, por item, objetivando a Registro de
Preços para eventual aquisição de medicamentos, material hospitalar e
correlatos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
São João do Paraiso - MA. Este Edital e seus anexo estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs
(oito horas) às 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gra-
tuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso ende-
reço eletrônico no site: https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. Ou no
site: www.portaldecompraspublicas.com.br. São João do Paraiso - MA, em
14 de junho de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa 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

Uma operação da Polícia
Federal (PF) resultou na pri-
são de um homem que impor-
tava peças de armas de fogo
via postal. O criminoso foi
capturado ontem (20) com a
ajuda da Receita Federal e dos
Correios, que era utilizado
para a compra do material.

Foram cumpridos dois man-
dados de busca e apreensão
expedidos pela Justiça Fede-
ral, na cidade de Itaguaí e no
bairro carioca de Bonsuces-
so. A investigação identificou
a atuação em território nacio-
nal de um grande responsável
por importação de armas de
fogo. Os indícios apontam que
o acusado fornecia armamen-
tos para milícias e o tráfico de
drogas. Ele chegava a nego-
ciar armamentos abertamen-
te em grupos de aplicativos de
mensagem.

Foram encontrados quatro
pacotes postais oriundos da
China contendo peças de fu-
zil. Também havia acessórios
que permitem transformar
uma pistola em submetralha-
dora, conhecido como kit Roni,
e diversas outras peças de
arma de fogo.

A identificação nos pacotes
não correspondiam ao conteú-
do, tratando-se de declaração
falsa e inidônea, prestada com
a finalidade de enganar as au-
toridades pela fiscalização e
controle aduaneiro. O impor-
tador não tinha autorização le-
gal para promover a entrada do
produto controlado no país nem
para adquirir arma de fogo.

Ele foi preso em flagrante
pelo crime de tráfico interna-
cional de arma de fogo e en-
caminhado à Superintendên-
cia Regional da Polícia Fede-
ral. (Agência Brasil)

Divulgação / PF

PF prende importador que usava
Correios para trazer armas

Criminoso foi capturado com a ajuda da Receita Federal e dos Correios

PRF apreende mais de 45m³ de madeira
transportada ilegalmente em Nazaré/TO

Na sexta-feira (17), a Polí-
cia Rodoviária Federal do To-
cantins (PRF/TO) apreendeu
cerca de 49m³ de madeira
transportada irregularmente,
no km 31 da BR 230, sentido
decrescente, no município de
Nazaré/TO.

Assessoria/PRF

Durante fiscalização, foi
abordado o conjunto de veícu-
los: Caminhão trator Volvo/Fh
540 6x4t de cor prata e o Se-
mirreboque Randon Srfg Cg
de cor preta. Constatou-se de
imediato que a carga transpor-
tada era de madeira nativa

serrada, sendo, então, solici-
tados os documentos neces-
sários para o seu transporte,
ao que foi apresentada a
DANFE e o Guia Florestal.

Os documentos fiscais
mostraram-se válidos e tra-
tavam do transporte de
32,010 m³ de madeira nativa,
sendo na sua totalidade com-
posta por madeira serrada,
em diversas espécies e per-
fis. Contudo, após a medição
volumétrica realizada na car-
ga no interior do baú que en-
contrava-se agrupada em 4
blocos com dimensões e vo-
lumes distintos, a equipe
constatou que o volume de
madeira era divergente e
chegava a um total de 49,64
m³ de madeira serrada.

Diante das informações
obtidas foi constatada, a prin-
cípio, ocorrência de Transpor-
tar, adquirir, vender, madeira,
lenha, carvão sem licença vá-
lida. Toda a madeira apreen-
dida, 49,64 m³ e os veículos
foram colocados à disposição
dos órgãos competentes, quais
sejam, Polícia Ambiental de
Araguaína e Juizado Especial
Criminal para adoção das
medidas previstas em Lei.
(Fonte: PRF)
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