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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTEL REDENÇÃO, COM 960 m2  QUADRA-
DOS, LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-
TELO COM ALAGOAS, SETOR RODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

By Isabel Mueller

O dia pode tra-
zer a necessida-
de de comparti-
lhar mais suas

dores e angústias, portanto as rela-
ções precisam ser mais bem apro-
veitadas. Tome cuidado com a difi-
culdade de se mostrar frágil e ne-
cessitado de amor e compaixão,
pois todos nós precisamos. Além
disso, cuide melhor de si, da sua
saúde, e saia do automático: é pre-
ciso organizar sua vida.

O dia pede equilí-
brio e bom senso.
Vale a pena se
valorizar mais

para conseguir mais respeito nos
ambientes que frequenta. Além dis-
so, podem existir convites de traba-
lho ou parcerias. Quanto mais for útil
e se colocar à disposição, mais as
pessoas se sentirão amadas e você
será levado mais à sério.

Suas emoções
estão em alta hoje
e você pode sen-
tir uma necessi-

dade grande de acolher e ajudar as
pessoas. Além disso, sua populari-
dade estará alta, mas tome cuidado
com a dificuldade de se doar ou de se
manter justo nas suas opiniões, por-
que pode acabar sendo julgador de
tudo e todos. Sua energia é dinâmi-
ca, então pode ser um dia produtivo
e criativo.

O dia pode ser
harmônico e tra-
zer paz. Quanto
mais oferecer

segurança, mais terá a sensação de
que tudo está estável, porque na ver-
dade são as suas emoções que te
mantêm assim, portanto poucas
coisas podem te abalar hoje. Sua
iniciativa e sua firmeza precisam
estar presentes. A família pode tra-
zer conforto. Acredite em ideias
novas, pois valerá a pena segui-las.

Tome cuidado
com indecisão ou
inverdades. Vale
mais a pena se

manter verdadeiro nas suas escolhas
ou opiniões. Livre-se rapidamente do
desânimo que pode surgir. Existirá
sucesso se você conseguir se man-
ter mais focado e ir até o fim em
uma decisão. O dia é positivo para
estudos e conversas.

O dia pode trazer
bons negócios ou
acordos favorá-
veis. As relações

de amor ou de trabalho estão favore-
cidas. Mantenha sua autoestima e
se valorize. Você só prospera se
mantiver esse estado. Acredite nas
suas ideias e avance sobre seus ob-
jetivos, pois a vitória é certa.

A Lua irá crescer
no seu signo, e
isso pode trazer
muito crescimen-

to, popularidade e prosperidade. Algo
que você desejava pode se materia-
lizar e se concretizar, trazendo ale-
grias. Existe agitação no seu dia, mas
mantenha sua organização para não
se perder no meio de tantas tarefas.

O dia pode ser
caótico. Sua
energia está alta,
mas faltam con-

centração e foco. Aposte na sua ca-
pacidade de motivar e ajudar as pes-
soas. Seguir seu coração pode ser o
melhor a fazer hoje, bem como não
se importar tanto com regras e pra-
zos. Mudanças de planos podem
acontecer, então se abra para coisas
novas.

Oportunidades
podem chegar
até você. O dia
traz mudanças

positivas e muitas opções, então
saiba escolher bem. Os amigos es-
tão potencializados, então mante-
nha os bons por perto. Novos proje-
tos podem ser iniciados trazendo
prosperidade. Existirão boas trocas
se você mantiver a confiança nas
pessoas à sua volta.

Sua capacidade
de liderar e moti-
var é grande, mas
tome cuidado

com o excesso de vaidade ou de con-
trole sobre tudo. Saiba relaxar. É
preciso se cercar de pessoas de con-
fiança, senão você pode ter surpre-
sas desagradáveis, como fofocas ou
até puxadas de tapete. Não sustente
bajuladores e mantenha seu equilí-
brio. Aposte no seu bom gosto e na
sua estética. É importante cuidar
mais da sua aparência e da saúde.

O dia traz abertu-
ra de caminhos,
mas é preciso to-
mar decisões e

se manter mais estável. Tome cui-
dado com inseguranças ou exces-
so de opiniões alheias. Crie objeti-
vos e metas e esteja em paz para
ir em frente rumo a realizá-los.
Passeios e viagens estão favore-
cidos. Sair um pouco da rotina pode
te fazer bem.

Saia do caminho
comum, seja mais
original. O dia traz
desafios de mu-

danças a partir da iniciativa ou de
novas ideias. Recrie seus hábitos e
cuide mais da sua saúde. Tome cui-
dado com brigas e discussões. As
relações podem ficar abaladas por
causa de ciúmes. As inseguranças
podem te abalar.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

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

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam de
Pronta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia.

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 ao meu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Pro-
tegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
da minha 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.

Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamen-
te após o pedido.
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Geral

- Auxiliar de Depósito
- ensino médio + CNH B
- Tapeceiro
- Churrasqueiro
- Costureira
- Babá
- Vendedor Externo
- Supervisor de Vendas Externas
- Copeiro
- Operador de Empilhadeiras
- Técnico em Edificações
- Vendedor Interno
- Cozinheiro
- Estoquista
- Vaqueiro - que saiba tirar leite
- Consultor de Vendas
- Auxiliar de Mecânico.

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

CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO
A empresa EDECONSIL Construções e Locações Ltda,

07.073.042/0001-00 localizada à Av. José Sarney, 500 � Bairro Jardim
São Cristóvão � São Luís (MA) CONVOCA o funcionário Givaldo
Leite Barrozo, CTPS 4526474 Série 0372 (MA) a retornar ao trabalho
no prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido conforme o Artigo
482, letra I, do Decreto Lei nº 5.482 da CLT.

Imperatriz (MA), 02 de julho de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS � MA
EXTRATO DE CONTRATO 014/2022.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
022.012/2022. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
MARTÍRIOS, CNPJ Nº 01.623.864/0001-22. CONTRATADA: VIEIRA, LO-
PES E CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita sob CNPJ N.º
40.077.978/0001-76. OBJETO: Contratação de escritório de advocacia
para prestar serviço de Consultoria Jurídica para atender o exercício de
2022, desta Câmara Municipal. VALOR DO CONTRATO: R$ 62.700,00
(Sessenta e Dois Mil e Setecentos Reais). VIGÊNCIA: Da data de assina-
tura do contrato até 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.031.0001.2.087 � Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00 � Serviços de Consultoria. SIGNÁTA-
RIOS: Pelo CONTRATANTE: Sr. João Fredson Alves de Carvalho � Presi-
dente da Câmara, e pelo CONTRATADO: Sr. José Carlos de Araújo Vieira
Júnior � Representante legal da Empresa. Vila Nova dos Martírios/MA, 05
de julho de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO 015/2022.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
022.013/2022. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
MARTÍRIOS, CNPJ Nº 01.623.864/0001-22. CONTRATADA: P C P DE AS-
SUNÇÃO ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, inscrito sob o CNPJ
Nº 10.548.110/0001-46. OBJETO: Contratação de Empresa para prestar
serviço de Consultoria Contábil para atender o exercício de 2022, desta
Câmara Municipal. VALOR DO CONTRATO: R$ 66.500,00 (Sessenta e
Seis Mil e Quinhentos Reais). VIGÊNCIA: Da data de assinatura do con-
trato até 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.031.0001.2.087 � Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00 � Serviços de Consultoria. SIGNÁTA-
RIOS: Pelo CONTRATANTE: Sr. João Fredson Alves de Carvalho � Presi-
dente da Câmara, e pelo CONTRATADO: Sr. Paulo César Pereira De As-
sunção � Representante legal da Empresa. Vila Nova dos Martírios/MA,
05 de julho de 2022.

Santana do Livramento/
RS - A Polícia Federal defla-
grou nesta terça-feira (5/7)
deflagrou nesta terça-feira (5/

Nesta segunda-feira (5), a
equipe da Polícia Rodoviária Fe-
deral do Tocantins abordou um
veículo modelo FIAT/STRADA
ADVENTURE, no município de
Guaraí/TO. O motorista apresen-
tou as documentações solicitadas,
porém foram identificados indíci-
os de adulteração no CRLV.

Após realizar procedimentos
de identificação veicular, foram
constatados diversos indícios de
adulteração nos elementos de
identificação do veículo aborda-
do. Além disso, foi verificado que
havia para o automóvel um re-
gistro de roubo/furto, no dia 03/
06/2018 em Uberlândia/MG.

Diante dos fatos, condutor e
veículo foram encaminhados para
a Delegacia de Polícia Civil de
Guaraí para os demais procedi-
mentos cabíveis. (Fonte: PRF)

Dourados/MS � A Polícia
Federal, subsidiada com infor-
mações da área de Seguran-
ça dos Correios em Mato
Grosso do Sul, na manhã ter-
ça-feira (5/7), cumpriu na ci-
dade de Dourados/MS três
mandados de busca e apreen-
são e um mandado de prisão
temporária, buscando reprimir
o tráfico de drogas através de
encomendas despachadas via
Correios.

No mês de abril do corren-
te ano, um homem, de 26
anos, realizou o despacho de
dois volumes com destinos a
outros estados da federação,
contendo no total aproxima-
damente 30 kg de maconha,
droga interceptada pela área
de Segurança dos Correios
em Mato Grosso do Sul, que
comunicou a PF sobre a
ocorrência, que em investiga-
ções identificou o autor e lo-
calizou alguns endereços li-
gados ao mesmo.

A investigação aponta que os membros do grupo criminoso atuam
na logística do transporte dos produtos ilícitos desde 2009

Polícia Federal deflagra operação
de repressão ao contrabando e

descaminho na fronteira com o Uruguai
Divulgação/PF

7) a Operação Fruto Proibido,
para apurar a internalização de
mercadorias ilícitas provenien-
tes do Uruguai. Foram cum-

pridos cinco mandados de bus-
ca e apreensão na cidade de
Santana do Livramento.

O Inquérito Policial teve

início em junho de 2018, após
a prisão em flagrante de um
indivíduo que transportava
acessórios de armas, drogas,
equipamentos eletrônicos, su-
plementos alimentares, equi-
pamentos médicos e roupas.
A mercadoria estava em um
caminhão e tinha valor estima-
do em R$ 1,5 milhão.

A investigação aponta que
os membros do grupo crimi-
noso atuam na logística do
transporte dos produtos ilíci-
tos desde 2009. A apuração
também indica a participação
de outros indivíduos especiali-
zados na internalização de
mercadorias sem o devido
cumprimento da legislação
brasileira.

A Operação foi denomina-
da como Fruto Proibido uma
vez que foi identificado que o
grupo criminoso também foi
responsável pela internaliza-
ção de laranjas provenientes
do Uruguai, sem o cumpri-
mento das regras sanitárias.
(Comunicação Social da
Polícia Federal em Santa-
na do Livramento)

Foram cumpridos três mandados de busca e um de prisão em Dourados/MS

Polícia Federal combate tráfico de
drogas despachadas via Correios

Divulgação/PF

Os mandados que foram
cumpridos buscam elementos
para a continuidade das inves-
tigações e a identificação de
outros possíveis envolvidos na
empreitada criminosa.       

A operação foi denomina-
da Remessa Bloqueada em
alusão ao eficiente sistema
de detecção de correspon-

dências com material proibi-
do que os Correios vêm uti-
lizando em todo o país, sen-
do possível a identificação
de notas falsas, drogas e ou-
tros materiais não permitidos,
que, ao serem detectados,
tem a sua remessa bloquea-
da e o acionamento da Polí-
cia Federal para a repressão

dos crimes identificados.
 O tráfico de drogas tem

pena prevista de reclusão de
5 a 15 anos e pagamento de
500 a 1.500 dias-multa, con-
forme o art. 33 da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de
2006. (Comunicação Soci-
al da Polícia Federal em
Dourados/MS)

Foram constatados diversos indícios de adulteração nos
elementos identificadores do veículo

Motorista dirigindo veículo com registro
de furto foi localizado em Guaraí/TO

Divulgação/PRF


		2022-07-06T07:59:26-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-07-06T07:59:51-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133




