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Dia de colocar o
coração em tudo
o que for fazer.
Vocês podem
conseguir traba-

lhar com o seu lado criativo e ter
boas perspectivas nas relações, pois
estão se sentindo mais amorosos e
generosos. Hoje é um dia positivo
para as relações em geral, principal-
mente as amorosas.

Hoje é preciso to-
mar muito cuida-
do com uma pos-
tura inflamada, de

brigas, de tensão. Vocês estão ex-
tremamente irritados, competitivos
demais e vendo problemas onde não
existe. Aqui os astros pedem para
ter calma e usar da sabedoria de ver
as situações desafiadoras como si-
tuações de aprendizado, pois vocês
são capazes de superar tudo isso, de
forma muito criativa, dinâmica, sem
ser agressivo e nem competitivo.

O dia traz novida-
des, mensagens
que estão chegan-
do. Vocês podem
ser muito paque-

rados, pois estão se sentindo popu-
lares e com um magnetismo maior.
É um dia de fazer a energia circular,
expor as ideias, para serem nota-
dos. É preciso se comunicar, dizer o
que querem para o mundo e o mundo
pode trazer alguma resposta em
contrapartida.

Hoje vocês preci-
sam evitar as dú-
vidas, pois podem
estar se sentindo
em uma encruzi-

lhada. É importante que tomem uma
decisão, mas tenham tempo e fôlego
para tomar essa decisão. Vocês não
precisam fazer as coisas na impulsi-
vidade ou de uma forma abrupta.
Reflitam e meditem sobre os cami-
nhos que vocês vão tomar.

Vocês podem ter
uma situação de-
finitiva, limitante
e que precisa ser

decidida. Ao contrário do nosso ami-
go canceriano, vocês precisam tomar
a decisão hoje. Provavelmente terão
uma situação muito súbita e que pre-
cisa deumaaçãopontual. Nãodápara
esperar. É importante que tenham
uma postura de assertividade, cora-
gem e combativa para conseguir co-
locar cada coisa em seu lugar. Dia
para resolver problemas.

Dia que precisam
ter bastante éti-
ca, principalmen-
te com vocês

mesmos. Necessitam ter uma postura
claraedeseharmonizar dedentropara
fora, ou seja, se harmonizar comvocês
mesmos e comosoutros, se nãopode-
rão ter um dia cheio de conflitos e dis-
cussões com as pessoas, porque vo-
cês estão contraditórios, não sabendo
exatamente qual é o caminho.

Hoje é um dia que
vocês estão extre-
mamente criati-
vos, entusiasma-

dos, só que podem estar também sem
foco, querendo fazer muita coisa ao
mesmo tempo, começar e não termi-
nar nenhuma. É importante ter umnor-
te para justamente usar essa ener-
gia criativa com direcionamento se-
não será um dia caótico, divertido,
alegre, mas que ele passa e vocês
nem percebem que ele passou.

Hoje vocês de-
vem sustentar
aquilo que preci-
sam fazer, não
mudar nenhuma

vírgula daquilo que tinham planeja-
do. Vocês precisam ter segurança,
estabilidade, manter o status quo.
Dia para usar o poder pessoal, não
serem autoritários, porém devem co-
locar limites, organizar e liderar as
coisas que estão acontecendo ao
redor de vocês.

Dia que vocês po-
dem resolver algo
que está incomo-
dando e que já

chegou no limite. Pode ser relaciona-
mento, trabalho ou pode ser alguma
situação emocional, inclusive um pro-
cesso de depressão, ansiedade e que
precisa ter uma solução. Então hoje é
um dia em que vocês dão um basta
em alguma situação que está no limi-
te, que está incomodando vocês.

Hoje é um dia que
vocês podem ter
muita parceria,
muita conexão
com as pessoas à

sua volta. Dia de muito romantismo,
muito amor e muita celebração. Pode
ser que alguma relação nova esteja
chegando também na sua vida: um
amor batendo à porta ou para as rela-
ções já existentes, um dia de muita
troca e muita afetividade.

Hoje é um dia que
vocês podem estar
mais melancóli-
cos, mais ligados
às suas memórias

e em algumas situações do passado
que podem retornar para serem re-
solvidas também, mas vocês podem
estar tão harmoniosos, tranquilos e
em paz que nada pode tirar vocês
desse estado. Tentem manter o es-
tado emocional mais tranquilo e pací-
fico possível para não caírem em si-
tuações densas e dramáticas.

Dia em que vocês
precisam mediar
as situações de
conflito. Se não
for as suas situ-

ações, as dos outros. Dia que pre-
cisam fazer vistas grossas para
justamente evitar a briga, a dis-
cussão. Tente manter a sua men-
te pacífica para não sair do centro
e do estado de tranquilidade emo-
cional e mental.
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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.

COMUNICAÇÃO
RR SOARES INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA,

CNPJ:31.988.574/0001-43, localizado em Imperatriz-MA, toma pú-
blico que REQUEREU à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMMARH, a Licença de Instalação para ati-
vidade de Construção Civil/Clínica Médica. Protocolo 4490/2022,
em 22/06/2022.

COMUNICADO
JORGE EDUARDO SCHNEIDER (FAZENDA GENERAL OSÓRIO I, FA-

ZENDA GENERAL OSÓRIO II e FAZENDA GENERAL OSÓRIO III) Torna
público que requereu junto a Secretaria de Estado do Maeio Ambiente e Recursos
Naturais – SEMA, a Licença Única Ambiental de Regularização (LUAR), con-
forme Processo nº 22030060311/2022 para atividade agrossilvipastoril na
Fazenda General Osório, Zona Rural, Município de Açailândia - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2022-SMA

OBJETO : Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco. DATA DE ABER-
TURA: 06 de julho de 2022, às 09h00min (nove horas). TIPO DE LICITA-
ÇÃO: Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, nº 10,
Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL : O Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis,
no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça Demétrio Milhomem,
nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no sítio: http://
www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde poderão ser consul-
tados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 15 de
junho de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA , através da
CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação em epigrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação para
Prestação a prestação de serviços de limpeza urbana, coleta de resídu-
os em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Transporte e Infraestrutura. No município de São João do Paraíso/MA;
FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal (próprios); MODALIDADE: Em-
preitada por menor preço global; Data de abertura: 11 de julho de
2022, as 08:30 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 altera-
ções, 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 consul-
tados gratuitamente ou retirados na CPL, no mesmo endereço, ou ainda
pelo portal da transparência (www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br). E-mail:
cplsjparaiso@gmail.com TELEFONE: (99)98493-6418 Esclarecimento adi-
cional no mesmo endereço. São João do Paraíso – MA, 20 de junho de
2022. Ilton Rodrigues de Sousa Presidente da CPL.

limarodrigues.lima@gmail.com

Agronegócio

Sensor Green vence desafio promovido
por Banrisul e HackatAgro sobre

manejo sustentável do solo
 O grupo “Sensor Green” foi o grande vencedor do desafio

promovido pelo Banrisul e realizado pelo HackatAgro – movi-
mento em benefício da digitalização do agronegócio brasileiro.
A maratona de inovação teve o objetivo de buscar soluções tec-
nológicas para promover o manejo sustentável do solo e possi-
bilitar maiores ganhos e diferenciais para os produtores rurais.
A premiação para as startups vencedoras, cujo resultado foi
anunciado em 13 de junho, é de R$ 20 mil. 

“A proposta apresentada pelos quatro jovens foi eleita a me-
lhor, entre 35 ideias submetidas por 145 participantes, por uma
banca de especialistas”, conta Alberto Meneghetti, CEO da
Neodigital, empresa realizadora do HackatAgro. “Esta edição
foi um sucesso e o processo de escolha foi bastante disputa-
do, já que, felizmente, todos as soluções foram elaboradas
com alta qualidade”, complementa. O hackathon aconteceu
entre 3 e 5 de junho. 

 Campeã do desafio, a equipe Sensor Green propôs o em-
prego de sensores para escanear as amostras do solo e pro-
cessar os dados por meio de algoritmos de aprendizagem de
máquina, para gerar informação de forma rápida, com auto-
matização e por uma fração do custo atual. O grupo analisa
que há um aumento na demanda por análises do tipo, para
melhor uso dos insumos, até em razão da crise mundial de
fertilizantes, e da pressão por uma produção mais eficiente
de alimentos. 

Com o objetivo de mapear os
confinamentos brasileiros, Confina Brasil

2022 teve início em 20 de junho
A equipe de especialistas da Scot Consultoria, formada por en-

genheiros agrônomos, médicos-veterinários e zootecnistas inicia-
ram mais uma edição do Confina Brasil, uma série de visitas técni-
cas a confinamentos e semiconfinamentos brasileiros, que come-
çou dia 20 de junho. O projeto contará com cinco rotas, que se
encerrarão em 28 de outubro. A coleta de dados dos sistemas in-
tensivos começa nas cidades paulistas de Barretos e Buritama.

 “Queremos garantir mais uma edição de sucesso neste ano.
Por isso, temos como meta ultrapassar o número de 210 pro-
priedades visitadas, terminando o ano com mapeamento de 2,5
milhões de cabeças de gado nos locais em que passaremos.
Além disso, faremos um acompanhamento remoto das fazen-
das já conhecidas pelas expedições de edições anteriores, para
que possamos complementar as informações”, destaca a equi-
pe do Confina Brasil.

Laboratórios de análises de solo
 ”Nossa proposta é fortalecer as atividades dos Laboratórios

de Análises de Solo, oferecendo a eles a possibilidade de substi-
tuir hardware (análises analógicas convencionais) por software
em um modelo de Laboratórios Híbridos de Solos, integrando a
análise de química com nossa técnica baseada em sensores”,
afirmam os empreendedores. 

O segundo lugar foi conquistado pelo time “Smart Soil Solu-
tions”. A equipe desenvolveu uma solução para monitoramento
do solo que conta com captura de dados por sensores, e aplica-
tivo de suporte na coleta e envio de dados para uma boa gestão,
aumento na produtividade e controle do plantio. 

 O terceiro lugar ficou com a equipe “IFarm”, que propôs o
desenvolvimento de um “Dispositivo IoT” (internet das coisas,
na sigla em inglês) com sensor de umidade do solo e tecnologia
sem fio de longa distância e um dashboard, um painel de con-
trole, para auxiliar as empresas de consultoria de irrigação a
planejar a gestão da irrigação de seus clientes. A solução moni-
tora à distância e em tempo real o nível de umidade do solo,
promovendo o uso inteligente da água. 

Maior edição da história
“Esta certamente foi a maior edição da história do Hacka-

tAgro, que existe há quatro anos. O desafio realizado em
parceria com o Banrisul contabilizou 270 empreendedores
inscritos, com média de 20 anos de idade, e 95 mentores que
auxiliaram na elaboração das soluções. Foram mais de 50
horas de trabalho, que resultaram nos 35 projetos apresenta-
dos conforme o regulamento”, salienta Donário Lopes de Al-
meida, idealizador do HackatAgro. 

 De acordo com o presidente do Banrisul, Cláudio Cou-
tinho, a instituição tem grande satisfação em participar do
Hackatagro, evento que promove a inovação por meio do
trabalho colaborativo, discussões de alto nível e troca de
experiências. “Conectar a comunidade por meio do Desa-
fio Banrisul dialoga com o novo posicionamento do Banco
no mercado, com nosso rebranding, que reforça as áreas
estratégicas de inovação e de agronegócio. Estamos em
constante movimento e em ritmo acelerado de transfor-
mação nesse sentido, incentivando a busca por soluções
por meio de ideias inovadoras”, frisou.  (Attuale Comuni-
cação – SP).

O grupo �Sensor Green� foi o grande vencedor do
desafio promovido pelo Banrisul e realizado pelo

HackatAgro � movimento em benefício da
digitalização do agronegócio brasileiro

Gupo Sensor Green/Divulgação

Pesquisa-expedicionária
 
O Confina Brasil é uma pesquisa-expedicionária promovida

pela Scot Consultoria que cruza o país e realiza visitas em pro-
priedades focadas em produção pecuária de corte intensiva. O
objetivo é coletar informações verdadeiras, adquirindo conheci-
mento das melhores práticas aplicadas em confinamentos e se-
miconfinamentos nas diversas regiões produtoras.

 Em cada visita, a equipe dará atenção à comercialização do
gado confinado, manejo, índices zootécnicos, gestão, nutrição,
infraestrutura e sanidade, a fim de analisar e entender a lida
diária do pecuarista brasileiro. E para cumprir esse objetivo, o
Confina Brasil chega a sua terceira edição com novidades. An-
tes dividida em três rotas, a atual iniciativa contará com cinco
rotas, passando por oito estados. Confira o cronograma:

 • 1ª Rota: São Paulo e Triângulo Mineiro, de 20/6 a 01/7;
• 2ª Rota: Mato Grosso do Sul e Centro-Sul do Mato Grosso,

de 11/7 a 22/7;
• 3ª Rota: Oeste do Mato Grosso e Centro-Sul de Rondônia,

de 8/8 a 19/8;
• 4ª Rota: Norte do Pará e Maranhão, de 5/9 a 16/9 – (As

cidades estão sendo definidas).
• 5ª Rota: Goiás e Oeste de Minas, de 17/10 a 28/10.

Apoiadores
 
Contribuindo para que essa jornada aconteça, o Confina Brasil

possui o apoio de importantes empresas. São patrocinadores
“ o u r o ” :  C a s a l e,  C o i m m a ,  E l a n c o ,  F S
Bioenergia, iRancho, Nutron e UPL. No patrocínio “prata”,
aparecem: Associação Brasileira de Angus, Reenergisa e Zinpr o.
Na categoria de montadoras, a expedição tem parceria com
a Mitsubishi . Embrapa e Hospital de Amor se apresentam, ain-
da, como parceiros institucionais.

 Ao final da expedição, todo o conhecimento prático será
interpretado e transformado em estudo – o Benchmarking Con-
fina Brasil –, que é disponibilizado gratuitamente, para um mai-
or entendimento da pecuária nacional e auxílio na tomada de
decisão de todos os segmentos envolvidos no processo de pro-
dução de carne bovina.

 Para acompanhar essa jornada e testemunhar histórias in-
críveis, basta acessar o Instagram @confinabrasil e o
site confinabrasil.com. (Com informações de Irvin Dias, da
Texto Comunicação – SP).

Aumento de produtividade e redução de custos na fruticultu-
ra são destaques da Belgo Bekaert na 27ª Hortitec

Laranja, limão, abacate, banana, caqui, figo e tangerina são
as frutas mais produzidas, nesta ordem, no Estado de São Pau-
lo, que é considerado o maior produtor de frutas do Brasil –
país que é o terceiro maior fruticultor do mundo. É dentro des-
te contexto que a Belgo Bekaert, líder no mercado brasileiro de
arames, chega à cidade de Holambra (SP), com o objetivo de
demonstrar suas soluções para o setor produtivo de hortaliças e
frutas durante a 27ª Hortitec – Exposição Técnica de Horticul-
tura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas. O evento ocorre
de 22 a 24 de junho, no Parque da Expoflora.

Capital da Flores
Nacionalmente conhecida como a “Capital das Flores”, Holam-

bra também concentra uma das maiores produções de hortaliças e
frutas do Brasil, com cultivares como maracujá, uva e morango.
Presente na feira com soluções que alavancam a produção e redu-
zem custos de manutenção nas estruturas, a Belgo demonstrará,
na feira, três tecnologias do portfólio: Belgo Frutifio, Belgo Parrei-
ral e a tela Belgo Javaporco. “Ao usar arames, telas e cordoalhas
que possuem alta resistência e durabilidade, o produtor rural realiza
menos manutenções que oneram a produção e tomam tempo. Ou
seja, uma enorme relação positiva de custo e benefício”, relata a
analista de mercado da Belgo Bekaert, Vanessa Teixeira.

O estande da empresa está situado na área 46, no setor preto,
e terá como parceiro o grupo Talismann, que fabrica estruturas
de aço para cercas rurais, chaves de charrua, estruturas de par-
reirais, entre outros produtos. Dentro do estande, segundo Va-
nessa, haverá demonstração de videira conduzida no esquema
em Y e uma bancada de morangos. “A fruticultura está se desen-
volvendo muito no Brasil e, para a Belgo, é imprescindível mar-
car presença em eventos como este, para demonstrarmos o po-
tencial de nossas tecnologias em produções desse tipo”, pontua a
analista.  (Com informações da Texto Comunicação – SP).

O Confina Brasil passará pelo Pará dia 5 de
setembro e pelo Maranhão dia 16 de setembro

(As cidades estão sendo definidas)

Confina Brasil/Divulgação
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