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ASSINE E LEIA

By Isabel MuellerBy Isabel Mueller

A sua família
está muito po-
tencializada, en-
tãovocêpodese

tornar mais amoroso e protetor.
Alémdisso, o seu ladocriativoe ima-
ginativo também afloram, porque
Júpiter emÁries desperta algoador-
mecido dentro de você, então pode
surgir um desejo de fazer algo novo
ou de retomar um projeto antigo.
Alémdisso, você pode recebermais
ajuda semostrar mais a sua fragili-
dade. Pessoas do passado também
podem ressurgir.

A Lua Nova traz
muitos caminhos
e indecisões po-
dem despontar,

porém o seu lado mental e comuni-
cativo estará ativo. Quantomais ti-
ver sentimentos generosos e uma
boa conexão consigo, mais será fá-
cil tomar decisões a respeito das
oportunidades que surgirão: novos
amigos, viagens, parcerias etc.
Acredite no novo

O dia traz muita
conexãocomseus
projetospessoais,
além de prosperi-

dade, mas é preciso ter disciplina e
dedicação.Uma ideia novapodesur-
gir ou simplesmente será um bom
momentoparaperseveraremalgoao
qualvocêjáestáseempenhando.Não
desista dos seus sonhos.

ALuaNovanoseu
signo trazmuitas
emoções e lem-
branças, mas

você pode conseguir termuito auto-
domínioenãosedeixar levarporsen-
timentosdopassado,avançandopara
onovo.Aharmoniapodeestarpoten-
cializada.

Hoje o dia traz
intuição e caos,
por isso se man-
tenhaestáveleob-

servador e não se deixe levar por im-
pulsos ou armadilhas, porque tudo
pode parecer interessante, mas al-
guma coisa pode ser uma ilusão. É
preciso uma boa dose de reflexão
antes de se comprometer com o
novo, que surgir hoje. Seja mais pé
nochãoeorganizado,poisassimcon-
seguiráajudarmaisaspessoasenão
focar só nos seus problemas.

ALuaNovapoten-
cializa seus pro-
jetos e planos
parao futuro, por

isso é importante se organizar e pla-
nejar o que deseja fazer daqui para
frente. Existe umgrande reinício ou
renascimentoemcurso, entãoopas-
sado ficará para trás.Amigos novos
podemsurgirouatéantigos,quevocê
não via há tempos, mas a amizade
será nova em folha.

ALuaNovapoten-
cializa sua cora-
gem de realizar.
Se tiver iniciati-

va, seus caminhos estarão abertos,
mas é preciso começar as coisas por
si mesmo, não esperandomuito dos
outros.Podeserquevocê tenhamais
visão e ainda ajude as pessoas a se
nortearem, mas tome cuidado com
manipulação ou agressividade.

ALuaNovapoten-
cializamudanças
e transforma-
çõesemqualquer

área, portanto foque na sua renova-
ção, pois o novo vai surgir com força
na sua vida. Momento de ter perse-
verançaenãoseapegaràssituações
que podemser encerradas. Acredite
no poder da vida, que trará algomui-
to melhor.

A Lua vai poten-
cializar muito
suas relações e
sociedades, por-

tanto o momento é poderoso para
fazer contatos e conexões.Atémes-
mo pessoas do passado podem res-
surgir, trazendooportunidadesouno-
vidades. Aguarde convites para fes-
tas e eventos. A vida social pode fi-
car mais agitada.

A Lua vai potenci-
alizar muito suas
relações e socie-
dades, portanto o

momento é poderoso para fazer con-
tatos e conexões. Até mesmo pes-
soas do passado podem ressurgir,
trazendooportunidadesounovidades.
Aguardeconvitespara festaseeven-
tos. A vida social pode ficar mais
agitada

A Lua Nova traz
uma mudança:
algoacabaouestá
terminando,então

o novo está surgindo. Existe uma re-
novação da vida, que acontece por
esforço e mérito seu, porque você
mesmo foi atrás e conseguiumudar:
pode ser um hábito, um trabalho ou
até uma relação, então aguarde um
emprego novo, uma relação melho-
rada ou nova e a saúde recuperada.
Existe cura e bem-estar, apósmuita
dedicação.

O dia traz inspira-
ção e essa Lua
Nova posiciona
você como bom

amigo e motivador dos outros, por
isso sua popularidade crescerá.
Mudanças e curas podem aconte-
cer comoque pormilagre, caso você
esteja com sua porção de autocon-
fiança e autoamor em dia. Inclusi-
ve, mesmo que não esteja muito
com essa energia em alta, pode
começar a se amar mais e a se va-
lorizar mais.

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.

(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
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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

ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL
Um imóvel registrado no Cartório do 6º Ofício de Notas e Imóveis de

Imperatriz/MA, sob a matrícula nº 36.691, situado em Imperatriz/MA, da
Rodovia BR-010, Coco Grande, cadastrado no Distrito 03, Setor 19, Qua-
dra 036, Lote 0217, Unidade 01, com área de 11.117,91m², atualmente
desocupado e pertencente à empresa em recuperação judicial na comar-
ca de Ananindeua/PA, Marcos Marcelino e Cia LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 22.975.379/0001-98, com sede na
Rodovia BR-316, Km 05, s/n, Bairro Levilândia, CEP 67.033-009, na Cida-
de de Ananindeua/PA Os lances deverão ser ofertados pelos interessa-
dos por meio de petição, nos autos do processo judicial eletrônico nº
0013649-96.2013.8.14.0006, 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Ananindeua, Estado do Pará. O imóvel será vendido no estado em que se
encontra. O período de lances será compreendido entre os dias 01 de
julho de 2022 a 15 de julho de 2022. A partir das 10h do dia 15 de julho de
2022, cada participante poderá cobrir o lance anterior, no período de até
1h. No caso do parágrafo imediatamente anterior, não havendo lance que
supere a maior oferta anterior, no período de até 1h após o último lance,
será encerrada a presente alienação judicial, de acordo com os registros
da hora em que houve a juntada da petição nos autos do processo judicial
eletrônico de que se trata, o que deverá ser certificado nos autos eletrô-
nicos. A partir das 10h do dia 15 de julho de 2022, cada participante
poderá cobrir o maior lance anterior, no período de até 1h, sucessivamen-
te, tantas vezes quantas necessárias, até o esgotamento final dos lan-
ces, desde que haja o fluxo integral do tempo aqui previsto (1 hora) e
observado o incremento mínimo de R  50.000,00 por cada lance. O arre-
matante deverá pagar, no mínimo, entrada no valor correspondente a 40
do valor da arrematação, e a diferença do valor em até 07 parcelas
mensais, iguais e consecutivas. O valor da arrematação deverá ser reco-
lhido somente por meio de boleto gerado na serventia desta Vara. Os
valores respectivos serão depositados, no mesmo dia ou no dia útil se-
guinte, em conta de deposito judicial, à ordem do juízo da 2ª Vara Cível e
Empresarial de Ananindeua/PA, na forma de praxe, por meio do boleto em
questão e com comprovação nos autos eletrônicos O valor mínimo das
propostas deverá ser superior a R  3.488.918,83 (três milhões, quatrocen-
tos e oitenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e três centavos),
maior proposta que consta nos autos (já devidamente atualizada pelo INPC,
pro-rata), com incremento mínimo de R  50.000,00 (cinquenta mil reais) em
cada lance. Qualquer desobediência aos parâmetros logo acima especifi-
cados, no parágrafo anterior, poderá invalidar a proposta respectiva, se-
gundo, porém, decisão do Juízo. Os interessados poderão visitar o imóvel
das 9h às 17h, de segunda à sábado, mediante contato prévio com o
senhor administrador judicial Dr. CLAUDIO MENDONCA FERREIRA DE SOU-
ZA, ou mesmo espontaneamente, se já conhecer a área, em Imperatriz/MA,
desde que não cause nenhum dano ao imóvel, o qual está, a priori, desocu-
pado. Finalmente, a venda do imóvel fica vinculada a todos os termos da
decisão respectiva, a qual poderá ser consultada nos autos do processo
judicial eletrônico nº 0013649-96.2013.8.14.0006, 2a Vara Cível e Empresa-
rial de Ananindeua, Estado do Pará.

COMUNICADO
GCS COMBUSTÍVEIS  LTDA
CNPJ Nº 07.250.042/0001-20

Torna público que requereu na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Naturais  – SEMA/MA a Renovação da Licença de Operação –
RenLO,  para a atividade de Transporte rodoviário de produtos perigosos,
conforme e-processo SEMA nº 132922/2022,  localizado na Av Babaçu-
lândia, 23, Vila Lobão, Imperatriz - MA.

- 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.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

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.

Os estados e os municípios
brasileiros estão melhorando a
qualidade das estatísticas en-
viadas ao Tesouro Nacional.
Segundo o Ranking da Quali-
dade da Informação Contábil
e Fiscal de 2021, divulgado
ontem (27) pelo Ministério da
Economia, nove governos es-
taduais e 365 prefeituras obti-
veram nota A no ano passa-
do, contra três estados a 191
municípios em 2020.

Os estados que obtiveram
nota A em 2021 foram Ama-
zonas, Bahia, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso do Sul,
Paraná, Pernambuco, Santa
Catarina e Tocantins. As
menores notas foram obtidas
por Roraima, com D, e Ama-
pá, com C. As demais 16 uni-
dades da Federação obtive-
ram nota B.

Em nota, o Tesouro Nacio-
nal destacou que a qualidade
das informações prestadas
melhorou “sensivelmente”
entre 2020 e 2021 e informou

O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) informou ontem (27)
que só comentará a suspen-
são da liminar que o obrigava
a incluir perguntas sobre ori-
entação sexual e identidade
de gênero no Censo 2022 após
a Advocacia-Geral da União
(AGU) ser intimado e ter exa-
minado a decisão do presiden-
te do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região (TRF1) da
Justiça Federal do Acre, de-
sembargador federal José
Amilcar Machado. A decisão
foi tomada na sexta-feira (17)
e divulgada hoje pelo IBGE.

A inclusão de perguntas
sobre o tema no Censo 2022
tinha sido determinada em li-
minar do juiz federal Herley
da Luz Brasil, da Justiça Fe-
deral do Acre no dia 3 de ju-
nho e, embora fosse local, po-
deria ser aplicada em todo o
país. A liminar atendeu a uma
ação civil pública do Ministé-
rio Público Federal do Acre.

“O IBGE só vai se mani-
festar sobre a suspensão da
liminar da Justiça Federal do
Acre, pelo TRF1, depois que
a AGU tiver sido intimada e
examinado a decisão”, diz o
instituto.

Na decisão, o desembarga-
dor destacou justificativas
apresentadas pelo IBGE para

Número de estados com estatísticas
fiscais nota A sobe para 9 em 2021

Total de municípios saltou de 191 em 2020 para 365 no ano passado
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que o esforço decorre da arti-
culação entre o governo fede-
ral e os entes locais. “A me-
lhoria observada entre os anos
2020 e 2021 traduz os esfor-
ços dos entes para adequar
procedimentos e conciliar va-
lores que apresentavam in-
consistências em exercícios
anteriores”, destacou.

Em relação aos municípi-
os, o Tesouro Nacional ava-
lia que o desempenho tam-
bém melhorou significativa-

mente. Segundo o órgão hou-
ve uma migração das notas
C, D e E para as notas A e
B. Segundo o órgão, os mu-
nicípios com nota máxima
estão mais bem distribuídos
entre os estados, ao contrá-
rio dos anos anteriores.

Além dos 365 municípios
com nota A em 2021, 1.750
tiraram nota B (contra 1.412
em 2020). As demais notas
registraram diminuição:
1.684 com nota C (contra

1.734 em 2020), 1.065 com
D (contra 1.173 no ano an-
terior) e 704 com E (contra
1.058 há dois anos).

Critérios
Para avaliar a qualidade da

informação prestada pelos go-
vernos locais, o Tesouro ava-
liou quatro critérios. O primei-
ro foi a gestão da informação
(comportamento do Estado ou
município no envio e na manu-
tenção das informações). O
segundo foi a adequação das
informações contábeis ao Ma-
nual de Contabilidade Aplica-
da ao Setor Público.

A adequação das estatísti-
cas fiscais às regras do Ma-
nual de Demonstrativos Fis-
cais constituiu o terceiro cri-
tério. O último critério decor-
reu da igualdade de valores
entre os demonstrativos con-
tábeis e fiscais. Os dois tipos
de estatísticas devem apre-
sentar os mesmos resultados.
(Agência Brasil)

Censo: cai liminar que mandava incluir
perguntas de orientação sexual

IBGE diz que só comentará decisão após avaliação da AGU
Tânia Rêgo/Agência Brasil

não incluir perguntas sobre
orientação sexual e identida-
de de gênero nos questionári-
os deste ano. Segundo José
Amilcar, o IBGE aponta im-
pacto financeiro importante,
especialmente se for necessá-
ria alguma mudança metodo-
lógica e se as perguntas pre-
cisarem ser respondidas indi-
vidualmente, o que exigiria a
coleta de informações com a
própria pessoa e poderia levar
à necessidade de novas visi-
tas, correndo o risco de invia-
bilizar a operação censitária.

“Essas mudanças podem
diminuir significativamente a
produtividade do recenseador
e elevar o tempo de coleta
como um todo, aumentando o
gasto com mensalistas, alugu-
éis, dentre outros”, afirma
José Amilcar Machado. Ele
destaca ainda a avaliação do
IBGE de que, dependendo dos
resultados dos testes, pode ser
necessário fazer perguntas de
campo aberto, “o que aumen-
ta, ainda mais, a expectativa
de tempo de preenchimento e
custo dos questionários”.

Quanto a outros serviços,
o IBGE diz que pode haver
impacto em outras publica-
ções de resultados previstas
no censo e em pesquisas
amostrais domiciliares, que
têm a coleta ajustada ao ca-

lendário instituto, além de pre-
juízo na renovação da amos-
tra mestra, que serve de base
para a seleção das unidades
para as pesquisas amostrais
domiciliares do instituto.

“Impacto em toda a infra-
estrutura de coleta, pois não
há garantia de manutenção
dos postos de coleta até a re-
alização do censo; cálculos e
justificativa sobre a perda or-
çamentária, ainda não quanti-
ficada, mas de expressiva
monta, desobediência ao Su-
premo Tribunal Federal que
determinou a realização do
Censo Demográfico em
2022”, completa José Amilcar
Machado, citando as justifica-
tivas do IBGE.

De acordo com o magistra-
do, foi demonstrada a impossi-
bilidade de implementação na
data prevista – 1º de agosto –
dos campos “orientação sexu-
al” e “identidade de gênero”
nos questionários básico e
amostral do Censo 2022, o que
ensejaria a necessidade de adi-
amento. Para ele, haveria ain-
da impacto na contratação de
25 mil servidores temporários
e de mais 183 mil recenseado-
res já selecionados.

Apesar disso, Machado
ressalta que sua decisão foi
baseada em aspectos geren-

ciais e temporais, uma vez que
falta pouco tempo para o iní-
cio do censo e que, se este
não fosse realizado, acarreta-
ria mais males do que benefí-
cios à população. Ainda assim,
ele afirma que nada impede
que os questionamentos sejam
feitos nos próximos censos.

Na decisão, Machado ob-
serva também que os argu-
mentos apresentados pelo
Ministério Público do Acre
sobre a necessidade de deli-
mitação da população LGB-
TQIA+ para formulação de
políticas públicas estão sen-
do consideradas pelo IBGE
e que, embora haja muito a
acrescentar, a análise “que
possibilitará ampliar as ga-
rantias e proteção dessa par-
te da sociedade brasileira
está evoluindo e merecem
total respaldo”.

O magistrado ressalta que
não se questiona a necessida-
de de buscar tais informa-
ções. “O cuidado e o esforço
dos governantes devem ser
amplos e considerar todo ci-
dadão, buscando o atendimen-
to dos seus direitos e a prote-
ção das suas garantias, o que
demanda política pública pró-
pria, devida a essa minoria,
sem discriminação alguma.”
(Agência Brasil)
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