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By Isabel Mueller

Dia em que você
pode sentir mui-
ta insatisfação
em relação a al-
gum projeto seu.

É preciso manter a calma e trazer
para a sua vida a gratidão e a aceita-
ção. Você fez o que podia até então,
agora busque refletir com mais cal-
ma e com um olhar mais ampliado a
respeito de onde é possível melho-
rar. Não é um bom dia para sair fazen-
do as coisas sem pensar, muito me-
nos para tomar decisões a longo pra-
zo. Analise as coisas e leve o seu dia
com leveza.

Você precisa mu-
dar de hábito, de
postura, de pensa-
mento e fazer uma
abertura gradual

e consistente da sua visão de mun-
do. Este dia trará algum aprendizado
novo. Pode ser que você tenha que
fazer algo de maneira diferente, al-
guma coisa que você insiste em fa-
zer do mesmo jeito, porque está no
piloto automático. O dia é mais caó-
tico e de reorganização. Pode ser que
você não tenha controle sobre nada
� e vai ser ruim se você insistir em
controlar o que está fora do seu al-
cance e não olhar para dentro.

Tome cuidado
para não abando-
nar alguma situa-
ção, projeto, ami-
zade ou relação

amorosa por medo ou dificuldade de
ver futuro nisso. Você precisa parar
e analisar relacionamentos, parceri-
as, sociedades e amizades. Pode ser
que as coisas estejam mudando mui-
to rapidamente e as pessoas com
quem você está convivendo não
acompanhem isso, então você pode
sentir essa diferença. Não é um bom
dia de tomar atitudes, mas sim de
refletir, para não abandonar coisas
por ímpeto.

Tome cuidado
com os excessos.
É preciso abando-
nar hábitos. Você
precisa pensar

mais na sua saúde e na sua rotina de
trabalho e de vida. É importante que
você priorize seu bem-estar e sua
qualidade de vida, não só trabalho,
dinheiro e produtividade. Se você
avaliar apenas isso, com certeza dei-
xará a sua saúde e a sua qualidade de
vida de lado, então é preciso ponde-
rar os dois lados e fazer mudanças
conscientes.

Dia em que é ne-
cessário ter mais
coragem para
progredir. Pode
ser que você já es-

teja fazendo mudanças, mas a vida
está exigindo mais de você. Você
avança conscientemente para colo-
car a mão na massa, tomar decisões
e tentar manter o seu julgamento
amplo e claro para abandonar limita-
ções emocionais. Você pode se sen-
tir sem inspiração, mas isso pode vir
do seu lado emocional amedrontado,
então quanto mais autoconfiança
você tiver, mais saberá o que fazer.

Você vai ser o
mensageiro do
dia, porque vai
conseguir ter uma
fala mais profun-

da, falando as coisas difíceis de uma
forma fácil. Ainda que exista algum
obstáculo para atravessar hoje, fa-
zendo você se sentir até um pouco
injustiçado, você precisa manter o
otimismo, a calma e a paciência, pois
as coisas tendem a melhorar. Algum
projeto que você queira realizar pode
precisar de uma pausa para uma re-
avaliação. Respire, ariano!

Quanto mais ge-
nerosidade e ca-
pacidade de aco-
lhimento você ti-

ver com o outro, melhor será o seu
dia. Você está com uma energia de
mãe e pai hoje, então você precisa
fazer uso dela para não ficar na ca-
rência e se tornar uma pessoa tóxi-
ca, exigindo mais do que outro pode
dar. Pode ser um dia de boas trocas
para alguns librianos e um dia mais
pesado para outros, que enfrentarão
maior necessidade de ajuda do próxi-
mo, fazendo-se mais de vítima do que
de fato é.

Hoje você tem a
capacidade de
ser conselheiro,
observador e le-
var a verdade

para as pessoas. Nem tudo que você
falar vai ser agradável de ouvir, mas
se você souber como falar com amo-
rosidade, ficará mais fácil. Você vai
conseguir a proeza de dizer a verda-
de sem deixar as pessoas com rai-
va. Você precisa de tempo e espaço
para organizar a sua própria vida e
as suas finanças, então você pode
precisar de privacidade, colocando
limites nas pessoas.

Quanto mais você
tiver o ímpeto de
ação para resol-
ver os seus pro-
blemas e as suas

necessidades, mais você avançará.
Você está até com uma certa popula-
ridade, mas as pessoas não terão
muito lugar no seu dia. Você precisa
olhar mais para si mesmo. De qual-
quer forma, muitas das coisas que
você vai resolver para você vão atin-
gir positivamente os outros. Você
está resolvendo tudo pra todo mun-
do, sem esperar o consenso das pes-
soas, pois estará muito proativo.

Hoje você está
com uma preguiça
enorme. É um dia
muito caótico,
mas você pode se

deixar levar pelas suas vontades e
desejos e acabar renunciando às
suas responsabilidades. Você está
procrastinando um pouco, pensan-
do mais no seu bem-estar e nas coi-
sas que te dão prazer, mas é impor-
tante tentar aproveitar o dia da
melhor forma possível, não abando-
nando coisas importantes. Tome cui-
dado com depressão, mágoas e situ-
ações do passado.

Você está bem
tranquilo hoje, pois
está planejando o
seu feriado. Ainda

que você consiga avançar muito até
a hora do almoço, por estar muito
produtivo e resolvendo as coisas,
depois disso você só vai conseguir
avançar nas coisas que te interes-
sam. Você pode aproveitar este dia
para colher frutos, porque você já se
adiantou, por isso você pode curtir
algumas horas do seu dia para fazer
algumas coisas das quais gosta.

Dia de muita afe-
tividade, em que
as conversas
fluem e acontece

uma troca muito positiva entre
você e as pessoas com quem você
convive, principalmente no lado
amoroso. Quem é casado ou está
em uma relação pode ter uma tro-
ca comunicativa fantástica, na
qual haverá muito entendimento.
Dia de reconexão afetiva e de pen-
samento justo e equilibrado, no
qual você tem harmonia com as
pessoas à sua volta. Apenas tome
cuidado com o excesso de só falar
ou só ouvir. Equilibre isso.
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Geral

- 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.

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

COMUNICADO
 A. Silva Sousa, CNPJ 33.339.486/0001-46 torna público, que re-

cebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais - SEMA, Outorga de Direito de Uso � ODU (água subterrânea
de poços tubulares profundos) para fins de consumo humano e
industrial, e-processo nº 017998/2022, poço este localizado na Ro-
dovia Br 222, Km 07, Vila Ildemar, Açailândia � MA, sob as coorde-
nadas 4°56�43.47�S / 47°27�24.24� O.

COMUNICADO
GCS COMBUSTIVEIS ACAILANDIA LTDA, CNPJ 08.429.925/

0001-64 torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, Outorga de Direito de Uso �
ODU (água subterrânea de poços tubulares profundos) para fins de consu-
mo humano e industrial, e-processo nº 000950/2022, poço este localizado
na Av. Santa Luzia, Quadra 009, Lote 1, Parque das Nações, Açailândia �
MA, sob as coordenadas 4°57�22,0�S / 47°29�33,0� O.

Na tarde desta quinta-fei-
ra (30), a Polícia Rodoviária
Federal apreendeu quase um
milhão de reais em cigarros
contrabandeados do Paraguai.
A carga era transportada em
um caminhão abordado na BR
470 em Bento Gonçalves. 

Durante uma operação
para combate ao crime, poli-
ciais rodoviários federais
abordaram, na BR 470, um
caminhão Ford Cargo com
placas do Paraná que estava
visivelmente carregado. O
motorista, um homem de 29
anos, não tinha qualquer do-

Campinas/SP - A Polícia
Federal deflagrou na manhã
desta quinta-feira, 30/06, a
operação Custo Maior, com
objetivo de aprofundar inves-
tigações sobre irregularidades
na concessão de benefícios e
estrutura de consultoria de
atendimento por atravessado-
res a segurados do INSS.

As investigações são resul-
tado de um esforço conjunto
da Polícia Federal, Ministério
Público Federal e da Coorde-
nação-Geral de Inteligência
Previdenciária e Trabalhista
(CGINT) do Ministério do
Trabalho e Previdência
(MTP), em conjunto com o
INSS. O trabalho teve como
base análises de materiais
apreendidos na operação Cus-
to Previdenciário (deflagrada
em 2018, em Campinas).

A apuração demonstrou
que havia mais pessoas envol-
vidas e não identificadas na
operação anterior, que se re-
lacionavam diretamente com
servidor do INSS que já foi
demitido e condenado pela
Justiça Federal.

As irregularidades e infra-
ções legais constatadas fo-
ram: atendimento privilegia-
do com dispensa de senha ou
de comparecimento pessoal
quando exigido; reunião ex-
terna (em restaurante, lan-
chonete e posto de abasteci-
mento em rodovia) inclusive
em finais de semana e perío-

PRF prende contrabandista com caminhão
carregado de cigarros paraguaios

cumentação da carga que
transportava. 

Ao retirarem a lona, os
PRFs encontraram  mais de
250 mil maços de cigarros
paraguaios  contrabandeados.  O
homem admitiu que recebeu
R$ 2.000,00 para trazer a car-
ga do Paraguai. Ele já possuia
outras passagens por contra-
bando e descaminho.

O homem foi preso por con-
trabando e conduzido para a
área judiciária federal. A car-
ga e o caminhão foram apre-
endidos e ficarão à disposição
da justiça. (Fonte: PRF)

PF apura fraudes contra o INSS
Operação Custo Maior é decorrente de outra ação realizada em 2018

Divulgação/PF

dos noturnos; coleta ou entre-
ga de documentos fora da
agência do INSS; retenção e
armazenamento de documen-
to em locais não autorizados;
manipulação da agenda (pos-
tergando ou antecipando
data); cálculos em desconfor-
midade com a legislação e
inserção de informações fal-
sas no sistema da Previdên-
cia Social.

No total, durante a investi-
gação, foram identificados 13
novos benefícios com ações
destes atravessadores, e que
já foram pagos pelo INSS,

somando o valor aproximado
de R$ 2.180.000,00 de prejuí-
zo à União.

Na data de hoje, foram
cumpridos 2 mandados de bus-
ca e apreensão, expedidos
pela 9ª Vara Federal em Cam-
pinas, nas residências dos in-
vestigados que, atualmente,
são residentes no município de
São Paulo/SP.

Estima-se que a investiga-
ção e a cessação dos 13 be-
nefícios identificados evitaram
o prejuízo à União próximo a
R$ 9.160.000,00.

O nome da operação (Cus-

to Maior) faz alusão ao acrés-
cimo do impacto das fraudes
à Previdência Social em rela-
ção à fase anterior denomina-
da Custo Previdenciário, que
já havia evitado mais de R$
4.200.000,00 em fraudes.

Os investigados responde-
rão, na medida de suas con-
dutas, pelos delitos de inser-
ção de dados falsos no banco
de dados e de associação cri-
minosa, cujas penas podem
chegar a 15 anos de prisão.
(Comunicação Social / De-
legacia de Polícia Federal
em Campinas)

PF e Receita Federal apreendem cerca
de 500 kg de cocaína em Santos

Santos/SP -  Polícia
Federal e a Receita Fede-
ral apreenderam nesta quin-
ta-feira (30/6) cerca de 500
kg de cocaína no porto de
Santos/SP.

A substância entorpecen-
te estava ocultada em um
contêiner, em meio à carga
lícita de açúcar, depositado
em um dos terminais do por-
to de Santos.

O contêiner foi seleciona-
do pela Área de Gestão de
Riscos da Receita Federal,
com análise das operações de
exportação, em função do seu
poder alfandegário no porto.

Com a descoberta do en-
torpecente, a Polícia Fede-
ral foi acionada para os pro-
cedimentos de polícia judici-
ária da União.      

O entorpecente, então, foi
apreendido pela PF, que re-

Divulgação/Receita Federal

alizou perícia no local dos fa-
tos, a fim de subsidiar a in-

vestigação a ser conduzida
em inquérito policial. (Co-

municação Social da Polícia
Federal em Santos/SP)
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