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Odia trazmuitos
desafios, princi-
palmente no tra-
balho, por isso é

importante estabelecer elos de con-
fiança, mas alguns desses elos po-
dem ser quebrados, porque Urano
traz rupturas e mudanças. Então
transformações no trabalho podem
acontecer. Saiba sermais receptivo
e ter sabedoria para aceitar o que
não pode sermudado.

O dia trazmuitas
mudanças enovi-
dades, mas você
tem mais calma

para lidar com tudo, portanto o dia é
positivo, porque a tendência é você
se estabilizar mesmo com as ondas
de instabilidades que surgem. O dia
favorece a organização e a realiza-
ção sem tanto controle. Conte com
a ajuda de terceiros.

O dia pode ser
caótico e favore-
ce muito a sua
contemplaçãoea

meditação.Saiba terpaciênciaenão
sedesespere.Saiba recomeçar caso
seja preciso e não entre em confli-
tos comos outros.Mantenha a sua
amorosidade e a sua gentileza, por-
que isso te ajuda a fluir semgrandes
problemas.

O dia favorece o
início de novas
atividades ou ho-
bbies, como ati-

vidades lúdicas ou que tragambem-
estar. Algo pode começar despre-
tensiosamente e ganhar espaço em
sua vida. Talentos novos vão se re-
velando aos poucos, por isso dê va-
zão a novas ideias ou a coisas no-
vas que você tem vontade de fazer.

O dia favorece o
desapego de tei-
mosias ou situa-
ções que não es-

tão dando certo. Acredite no poder
da inovação e da originalidade, por-
que só assim virão o reconhecimen-
to ou o sucesso que você está al-
mejando. Não sustente coisas ou
situações que não te faz bem. Seja
mais livre

O dia favorece
uma renovação e
uma leveza para
sua mente, por

isso passeios ou viagens não estão
descartadosevocêdeveapostarnis-
soouemdesapegarumpoucodoex-
cesso de dúvidas e críticas. Permi-
ta-se fazer algo novo por si mesmo
de forma não planejada. Inclusive, o
dia pode mudar totalmente de for-
ma inesperada.

O dia pode trazer
muitas mudan-
ças e alterações,
e é importante

desapegar de mágoas ou situações
do passado. Gatilhos podem gerar
memórias negativas. Caso seja
necessário, abra-se com amigos.
O dia é favorável também para or-
ganizar sua vida financeira e dimi-
nuir os gastos.

O dia pede que
você se inspire
nas suas rela-
ções. É impor-

tante ver novos modelos para se
inspirar e mudar. Não crie ideias
fixas nem se deixe dominar pela
arrogância. Saiba pedir ajuda, por-
que este dia pede pontes e cone-
xões, já que vai ser impossível re-
solver tudo sozinho.

O dia pede or-
gan i zação e
que você resol-
va pendências.

Não procrastine ou se distraia.
A saúde pede atenção ou disci-
plina. Não perca bons hábitos de
vista. Foque no autocuidado e na
ajuda mútua. Seja mais genero-
so e adote uma postura de coo-
peração.

Seu poder de li-
derança é grande
hoje, por isso
este dia traz po-

pularidade e grande capacidade de
tomada de decisões. Apenas
tome cuidado com o excesso de
frieza, que pode prejudicar seus
relacionamentos íntimos, mas as
relações de trabalho estão poten-
cializadas.

O dia favorece o
descanso e certa
preguiça. Pode
ser desafiador ter

iniciativa e produtividade. Para com-
bater isso, foque no equilíbrio e no
caminhar lento,masnãodesista: per-
sista! É preciso ter força de vonta-
de. A família está potencializada e
você pode receber muita ajuda dos
entes queridos.

O dia pode trazer
certa ansiedade
e um pouco de
agito. Tome cui-

dado com o excesso de ideias,
pois elas podem povoar a sua
mente em um momento em que é
preciso refletir e tentar discernir
o que é bom e o que é fantasia.
Tome cuidado para não querer
abraçar o mundo e acabar se en-
rolando em mais um milhão de ati-
vidades ou cursos.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-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, Coragem e Serenidade. Atendei aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. 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.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te 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

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
EDUARDO FERREIRA VASCONCELOS SILVA – CPF 009.977.444

– 56 Torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais SEMA-MA, em São Luís a Licença Única
Ambiental (LUAR) e para atividade agrosilvipastoril, número do e-processo
102206/2022 da propriedade: Fazenda SÃO LUIS, zona rural, sob as coor-
denadas - Lat: 05°38’36,43" S e Long: 44°50’19,8" O –Tuntum – MA.

AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTADO
DO MARANHÃO, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designado
pela Portaria nº 109/2021 de 28/05/2021, torna público que realizará às
09:00 horas do dia 7 de julho de 2022 , na sala da Comissão Permanen-
te de Licitação - CPL, localizada na Rua Marcos Silva, s/n, Centro - São
João do Paraíso/MA, Licitação na modalidade Pregão, na forma Presenci-
al, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa
para a AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA USO PELA –
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO do Município de São João do Para-
íso-MA, conforme Edital e Anexos, nos termos da Lei nº 10.520/2002,
seguindo subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais
normas aplicáveis ao Procedimento Licitatório. O Edital e seus Anexos
poderão ser consultado gratuitamente ou retirado na sala da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, ou ainda no portal da transparência. Por
meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site:
https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. E-mail: cplsjparaiso@gmail.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço São João do Paraíso – MA.
São João do Paraíso – MA, 21 de junho de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 OBJETO: Contratação de empre-
sa especializada em organização e realização de eventos, para as festi-
vidades do Dia do Evangélico de 2022 (dois mil e vinte e um), no município
de Sítio Novo/MA. ABERTURA: 07 de Julho de 2022 às 08:30 hs. ENDERE-
ÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro – Sítio Novo – MATIPO LICITA-
ÇÃO: Menor Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos e obtidos gratuitamente por meio do site http://
www.sitionovo.ma.gov.br/editais-licitacoes ou mediante solicitação à Pre-
goeira e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser reco-
lhido 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 Av. Leonardo de
Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRAN-
CELINO – PREGOEIRA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 OBJETO: Locação de veículos e
máquinas pesadas para atender as necessidades da Administração Pú-
blica Municipal. ABERTURA: 08 de Julho de 2022 às 08:00 hs. ENDERE-
ÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro – Sítio Novo – MA. TIPO LICITA-
ÇÃO: Menor Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos e obtidos gratuitamente por meio do site http://
www.sitionovo.ma.gov.br/editais-licitacoes ou mediante solicitação à Pre-
goeira e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser reco-
lhido 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 Av. Leonardo de
Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRAN-
CELINO – PREGOEIRA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022

 A Câmara Municipal de Imperatriz – MA, localizada Rua Simplício Mo-
reira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da sua Pregoeira, institu-
ída pela portaria n° 001/2022, torna público que, com base na Lei Federal
n° 10.520/2002, Resolução n° 001/2021, Resolução nº 002/2021, aplican-
do-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a
Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie,
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 07 de julho de 2022, a licitação
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por
Item, pelo Sistema de Registro de Preços, tendo por objeto, os Prestação
de serviços manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, de
interesse da Câmara Municipal de Imperatriz - MA. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a
6ª feira, no horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) às 13:30hs
(treze horas e trinta minutos), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta
reais), que deverá ser feito através de deposito e ainda estará disponível
no site: http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ - Esclarecimentos adici-
onais, no mesmo endereço.

Imperatriz – MA, 24 de junho de 2022.

Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022

 A Câmara Municipal de Imperatriz – MA, localizada Rua Simplício Mo-
reira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da sua Pregoeira, institu-
ída pela portaria n° 001/2022, torna público que, com base na Lei Federal
n° 10.520/2002, Resolução n° 001/2021, Resolução nº 002/2021, aplican-
do-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a
Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie,
realizará às 11:00hs (onze horas) do dia 07 de julho de 2022, a licitação
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por
Item, pelo Sistema de Registro de Preços, tendo por objeto, a Locação de
um veículo, tipo Van, 2020/2021, seguro total com Responsabilidade de
Vida do locador, mínima de 14 passageiros, com ar-condicionado, motor
de 20 cilindrada, com motorista e combustível, diária de até 500km, de
interesse desta Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão à dis-
posição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) às 13:30hs (treze horas e trinta
minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos medi-
ante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá
ser feito através de deposito e ainda estará disponível no site: http://
www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ - Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço.

Imperatriz – MA, 24 de junho de 2022.

Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira

REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Considerando a Retificação do Edital n° 017/2022, A Prefeitura Muni-
cipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La Rocque,
1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante do Maranhão/MA, através do
seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº 016/2022 - GAP de 04 de
março de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002,
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº 8.666
regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/
2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas
atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 06 de Julho
de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aqui-
sição de gás oxigênio medicinal hospitalar, de interesse da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https://http://
amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:/
/www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de junho de 2022.
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

Ponta Grossa/PR – Nes-
ta quinta-feira (23), a Polícia
Federal e a Polícia Militar do
Estado do Paraná, com o apoio
da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, deflagraram a quar-
ta fase da operação policial
denominada VOLANTE, com
a finalidade de desarticular or-
ganização criminosa interesta-
dual especializada em assaltos
a bancos e base de valores,
cujas ações são conhecidas
como “Novo Cangaço” e “Do-
mínio de Cidades”.

Aproximadamente 40 poli-
ciais federais e 30 policiais mi-
litares cumprem 11 mandados
judiciais, sendo 7 mandados de

PF atua na repressão de extração de madeira e
de garimpos clandestinos em terras indígenas

Onipresente é uma operação contínua, da qual participam a Polícia Federal e Ibama, no âmbito do programa Guardiões do Bioma

Cuiabá/MT  - A Polícia
Federal, em ação conjunta
com o Ibama e com apoio da
PRF e da Funai, está atuando
desde o começo do mês de
junho, no âmbito da operação

contínua Onipresente, no nor-
te do Estado de Mato Grosso,
na repressão da extração de
madeira e garimpos clandes-
tinos em terras indígenas.

Na madrugada do dia 22/6,

foram interrompidas as ativi-
dades de 15 caminhões car-
regados de madeira na Terra
Indígena Aripuanã, na região
das aldeias Taquaral e Divisa,
além de 3 tratores e 3 motos.

Esta é uma área muito exten-
sa de desmatamento com es-
tradas que vão de Aripuanã
até Rondônia dentro da Terra
Indígena. Calcula-se que to-
dos os dias saem dessa área

de desmatamento pelo menos
10 caminhões carregados de
toras de alto valor.

Além da ação dessa ma-
drugada, nos dias anteriores,
equipes também atuaram nos
seguintes locais:

- Garimpo no Rio Roose-
velt, onde foram inutilizadas 6
balsas, 1 caminhão e 3 motos;

- Garimpo na Terra Indíge-

na Aripuanã, no ponto do Ta-
mari, inutilizados 6 motores e
1 pá carregadeira. Esse pon-
to também foi alvo da Opera-
ção Ato Reflexo, que resultou
na prisão de um servidor da
Funai e de um cacique que
recebia 20% de todo ouro ex-
traído da terra indígena;

- Fiscalização Terra Indíge-
na Apiaká/Kayabi, Zoró e no
Parque Nacional do Xingu.

A escolha das localidades
fiscalizadas foi feita através
de monitoramento via satéli-
te no sistema Planet, que é
capaz de detectar desmata-
mentos em áreas tão peque-
nas quanto um quintal de uma
casa.  Dessa forma, foi pos-
sível uma ação assertiva e
eficiente.

Onipresente é uma opera-
ção contínua, da qual partici-
pam a Polícia Federal e Iba-
ma, no âmbito do programa
Guardiões do Bioma do Go-
verno Federal. (Comunica-
ção Social da Polícia Fede-
ral em Mato Grosso)

- Pintor Automotivo
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Empregada Doméstica
- Tapeceiro
- Auxiliar de Loja
- Açougueiro/Peixeiro
- Conferente de Inventário
- Repositor
- Promotor de Vendas
- Vendedor de Balcão
- Técnico em Refrigeração
- Serviços Gerais Para Fazenda
- Auxiliar de Expedição - PCD
- Auxiliar de Entrega - PCD
- Cozinheira Para Restaurante
- Churrasqueiro
- Costureira
- Auxiliar de Cozinha - para trabalho noturno
- Auxiliar de Serviços Gerais - Trabalho Noturno
- Assistente de Vendas
- Atendente Comercial
- Babá
- Encarregado Operacional - Curso Superior em
Administração/Logística
- Padeiro
- Ajudante de Padeiro - Para morar em Campestre.

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.
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Polícia Federal desarticula grupo
responsável pelo financiamento de
roubos a instituições financeiras

Foram sendo cumpridas 22 ordens judiciais em cidades do Paraná e de São Paulo

busca e apreensão e 4 man-
dados de coleta de material
genético nas cidades São José
dos Pinhais/PR, Pinhais /PR,
Taboão da Serra/SP, Carapi-
cuíba/SP, Cotia/SP e Itatiba/
SP. Os mandados judiciais fo-
ram expedidos pela 1ª Vara
Federal de Ponta Grossa/PR
e Vara Criminal da Comarca
de Nova Esperança/PR.

O nome Volante faz alusão
à força policial que era envia-
da, entre os anos de 1920 e
1930, ao sertão com a finali-
dade de conter o avanço do
cangaço. (Comunicação So-
cial da Polícia Federal em
Ponta Grossa/PR)

Divulgação /PF
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