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By Isabel Mueller

O dia traz
muita neces-
sidade de re-
flexão e aná-

lise das situações com certo
distanciamento. O dia pode ser
confuso e cheio de pequenos
problemas que te levarão na-
turalmente a esse estado de
revisão � e isso pode trazer
mais uma postura de lideran-
ça, fazendo você se conduzir
e conduzir as pessoas para que
elas realizem o melhor que
podem.

O dia é caóti-
co e traz mui-
tas emoções.
Você pode fi-

car mais sensível ou reativo e
tambémmais generoso, porém
é um dia mais voltado para a
resolução dos seus problemas
pessoais. É importante impor
limites para não se perder na
desordem do dia, então tome
cuidado com as dispersões.
Porém o dia favorece sua in-
tuição e criatividade.

O dia favore-
ce a sua esta-
bilidade e vale
a pena se

manter assim, mais em segu-
rança, sem inventar muitas
coisas novas. As relações es-
tão muito potencializadas,
mas as relações estáveis, não
as recém-formadas, portanto
você poderá contar com a aju-
da de alguns velhos amigos.
Algumas pessoas de convívio
do dia a dia, porém, podem te
deixar na mão devido ao caos
deste dia. Não chegue a con-
clusões precipitadas, porém
seja seletivo ao compartilhar
suas dores e ideias.

O dia traz mui-
ta realização e
ajuda das pes-
soas para

você. Quanto mais você con-
seguir ser gentil, mais este dia
correrá bem. Algumas situa-
ções podem testar sua paci-
ência. Existe alguma mudan-
ça de ciclo: algum trabalho
ou situação finaliza para o
novo surgir, mas é importante
ter atenção e foco no que
está fazendo, para não preci-
sar refazer depois. Você vai
ter sucesso ou receberá reco-
nhecimento.

O dia pede sim-
plicidade e hu-
mildade. Po-
dem surgir si-

tuações confusas ou embara-
çosas para que você resolva.
Quanto mais conseguir ser
objetivo e prático, melhor será.
Tome cuidado com procrasti-
nações. É importante realizar
e abrir espaço. Decisões es-
tão em curso, então pense e
aja com responsabilidade.

O dia pede co-
medimento,
portanto seja
mais econômi-

co e não gaste o que não pode
ou não tem. Além disso, seja
mais precavido e organizado. É
importante ficar mais resguar-
dado, sendo objetivo e não se
envolvendo emproblemas ou si-
tuações que não são problema
seu. Certifique-se de ajudar
quem realmente quer ser ajuda-
do. O dia é fantástico para lim-
pezas, cortes e mudanças do
que precisa ser alterado.

As relações
estão potenci-
alizadas, mas
tome cuidado

com exageros que podem sur-
gir se você esperar mais do
outro do que de si mesmo, o
que pode levá-lo a um cami-
nho de passividade ou de an-
siedade. Use melhor a energia
deste dia e abandone radica-
lismos, impulsividade e apatia.
É momento de buscar se equi-
librar e de abandonar proje-
ções, especialmente culpar os
outros por tudo. Não perca o
foco e use sua energia criati-

va a seu favor.

O dia favore-
ce o descanso

e um olhar mais apurado para
sua saúde. É momento de se
cuidar e ser mais criterioso. O
dia pode trazer conflitos, mas
analise bem as lutas nas quais
você anda se envolvendo.
Será que valem a sua saúde
ou o seu tempo? Mantenha-
se mais prático e objetivo, re-
solvendo as coisas com mais
calma e centramento.

O dia pede
atenção a bri-
gas e desen-
tendimentos,

principalmente no âmbito amo-
roso. Tenha mais autocontro-
le, senão pode querer contro-
lar ou dominar tudo à sua vol-
ta para se sentir mais seguro.
Momento de olhar para den-
tro e se autoconhecer. Tome
cuidado com o orgulho, que
pode estragar suas relações.

O dia traz a
necess idade
de olhar para
suas tarefas

domésticas ou para o funcio-
namento do seu lar. É um mo-
mento em que é preciso se
preocupar mais com seus en-
tes queridos ou consertar al-
gum vazamento, além de or-
ganizar seus pertences pesso-
ais. Faça um feng shui no seu
lar para focar na sua prosperi-
dade a partir da sua casa.

O dia pede
atenção às
suas palavras,
pois elas po-

dem estar carregadas de má-
goas ou de lembranças do pas-
sado. Tome cuidado para não
magoar alguém e depois se ar-
repender. Algum compromisso
pode ser cancelado ou podem
surgir alterações de última hora
na sua rotina ou na sua agen-
da, portanto o desafio de hoje
é ter mais flexibilidade.

Hoje o dia fa-
vorece a ne-
cessidade do

descanso, do autocuidado e
do lazer. É importante aban-
donar excessos e dar vazão a
coisas diferentes na sua roti-
na. Tome cuidado com maus
hábitos. Hoje você pode ter
mais controle sobre as coisas
externas, mas mesmo assim
não se deixe levar só pelo lado
material da vida: observe tam-
bém as suas emoções.
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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.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOÃO DO PA-
RAISO – MA, através da CPL, torna público para conhecimento dos interes-
sados que realizará licitação em epigrafe na seguinte forma: OBJETO:
Contratação de empresa para auditoria financeira e contábil, atendendo a
necessidade do Serviços Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do municí-
pio de São João do Paraiso - MA; FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal
(próprios); MODALIDADE: Empreitada por menor preço global; Data de
abertura: 08 de julho de 2022, as 09:00 horas , LOCAL: Sala de reunião
da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Marco Silva, s/n,
Centro, na cidade de São João do Paraíso/MA. Na forma da Lei nº 8.666/93
e suas alterações, e da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. O edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou retirados na CPL, no mesmo endereço, ou
ainda pelo portal da transparência (www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br). E-
mail: luilton2021aguiardesousa@gmail.com Esclarecimento adicional no mes-
mo endereço. São João do Paraíso – MA, 17 de junho de 2022. Luilton
Aguiar de Sousa Presidente da CPL, Port. 003/2021.

(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 quarta fase da Operação
404, deflagrada ontem (21)
sob coordenação do Ministé-
rio da Justiça e Segurança
Pública, prendeu ao menos
seis pessoas em três estados.
A operação é uma ação inte-
grada das polícias civis de
onze estados contra a pirata-
ria. Também há cooperação
com os Estados Unidos e o
Reino Unido.

No Brasil, foram três pri-
sões temporárias na Bahia, e
duas prisões em flagrante em
Minas Gerais, três em São
Paulo, e uma em Goiás. 

Essa fase da operação teve
como foco o combate
a aplicativos piratas de músi-
ca, que ofereciam conteúdos
de artistas populares, como
Alok, Barões da Pisadinha e
Marília Mendonça. De acor-
do com o Ministério da Justi-
ça, 461 aplicativos ilegais fo-
ram tirados do ar. Juntos, so-
mavam mais de 10,2 milhões
de downloads. 

Segundo o MJ, aproximada-
mente 75% dos 461 aplicativos
tirados do ar, além de comete-
rem crime contra a proprieda-
de intelectual por distribuírem
músicas sem autorização, cap-
turavam dados sensíveis dos
usuários, como dados pessoais
e até informações de transa-
ções financeiras. 

Participaram da operação
policiais civis dos estados de
Alagoas, Bahia, Espírito San-
to, Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso, Pará, Pernam-
buco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo.
(Agência Brasil)

Operação contra pirataria prende
seis pessoas em três estados

Aplicativos ilegais de música somavam 10,2 milhões de downloads
Tânia Rêgo/Agência Brasil

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

19.
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
de Aflição e Desespero, intercedei por mim jun-
to ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vós que
sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo
dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desespe-
rados, Vós que sois o Santo das Causas Urgen-
tes, Protegei-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 pos-
sam me prejudicar, Protegei a Minha Família,
atendei aomeu pedido com urgência. Devolvei-
me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo res-
to 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 distri-
buí ummilheiro desta oração, para propagar os
benefíciosdograndeSantoExpedito.Mandevocê
tambémpublicar imediatamente após o pedido.

Boa Vista/RR - A Força-
Tarefa de Segurança Públi-
ca de Roraima, integrada pe-
las Polícias Federal, Civil e
Penal e pelas Secretarias de
Justiça e Cidadania e da Se-
gurança Pública, deflagrou
nesta terça-feira (21/6) a
Operação Odisseu*, objeti-
vando desarticular organiza-
ção criminosa que atuaria no
tráfico de drogas em vários
estados do Brasil.

Mais de 170 policiais cum-
priram 96 mandados nos es-
tados de Roraima, Amazonas,
Mato Grosso do Sul, São Pau-
lo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. São 41 de
prisão preventiva, 29 de bus-
ca e apreensão e 26 de se-
questro de bens.

A investigação foi iniciada
em 2019, quando as apreen-
sões de skunk se intensifica-
ram no estado de Roraima.
Levantamentos apontaram

PF desarticula organização
que atuaria no tráfico de
drogas em vários estados
Foram cumpridos 96 mandados em sete Estados

para um único fornecedor, o
qual figuraria como principal
suspeito da distribuição das
drogas.

Com o aprofundamento
das investigações, descobriu-
se que o suspeito também
traficaria cocaína e seria o
chefe de uma organização
criminosa (ORCRIM) res-
ponsável pelo transporte de
grandes quantidades de dro-
gas oriundos de municípios
fronteiriços brasileiros, como
Pacaraima/RR e São Gabri-
el da Cachoeira/AM, com
destino a Estados das regi-
ões Sul e Sudeste.

A organização criminosa
contaria com estrutura logís-
tica de envergadura, carac-
terizada pelo uso de veículos
de passeio e carretas dotadas
de compartimentos ocultos
(fundo falso) para o acondi-
cionamento da droga, permi-
tindo o transporte de quanti-

dades que variavam de 25 até
500 kg de drogas.

No curso da investigação,
foram presos 10 integrantes do
grupo criminoso e apreendidos
quase 900 kg de droga, entre
skunk, cocaína e maconha.

Os crimes imputados aos
investigados são participação
em organização criminosa,
tráfico de drogas, associação
para o tráfico e lavagem de
dinheiro. As penas destes cri-
mes, somadas, podem ultra-
passar os 40 anos de prisão.

*O nome da operação faz
referência ao personagem da
Ilíada (Odisseu), que idealizou
e ajudou na construção do
Cavalo de Troia, mesmo ardil
empregado pelos investigados
para transportar a droga em
compartimentos ocultos difí-
ceis de serem detectados pela
fiscalização. (Comunicação
Social da Polícia Federal
em Roraima)

Assessoria/PF
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