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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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa � MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de livros didá-
ticos para alunos e professores das turmas de 4º e 8º anos do ensino
fundamental. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº
8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 26 de Julho de 2022
às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos
poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaolisboa.ma.gov.br, no Mural
de Licitações � TCE � MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicita-
ção no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e
obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00
(vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na
sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da
Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331,
Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MAR-
COS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

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

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO 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 pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me
a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei
a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüilida-
de. 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 milheiro desta oração, para propa-

gar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamente
após o pedido.

COMUNICADO / RETORNO AO TRABALHO
Ilmº SR. RAIMUNDO DO VALES SILVA portador do CPF 702 xxx

463- 34 RG 057015542015-2 com moradia fixa na Rua Duque de Caxias, nº
97 � Bairro Centro � Cidade de Davinópolis (MA).

REF: ABANDONO DE EMPREGO

Tendo V. Sa., deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 03.06.2022
sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente cientificar-lhe,
nos termos no disposto do ART 482, Letra I, da CLT, que lhe fica consignado
o prazo de 24 horas, a contar do recebimento (publicação) desta, para que
reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o moti-
vo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua
atitude como ato de renúncia do catgo, ficando V. Sa., demitido por abandono
de emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis do
Trabalho.

Atenciosamente,

Imperatriz-MA., 09 de julho de 2022

ÁGIL CONSTRUÇÕES e SERVIÇO � Eirelli
CNPJ 15.110.791/0001-80

- 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.

A ocorrência aconteceu na
manhã de ontem (11), na BR
364, município de Pedra Pre-
ta, durante uma fiscalização foi
dada ordem de parada a uma
pick up, na qual o condutor
apresentou-se nervoso.

Em vista disso foi realiza-
da uma busca minuciosa no
veículo, vindo a ser encontra-
do fundos falsos no comparti-
mento de carga, dentro conti-
nham vários tabletes de entor-

PF apreende droga dentro
de sandálias, cinta elástica

e fundo falso de bolsa
Três mulheres foram presas em flagrante por tráfico internacional de drogas

Guarulhos/SP � A Polí-
cia Federal prendeu no do-
mingo (10), no Aeroporto In-
ternacional de São Paulo,
três mulheres tentando em-
barcar com cocaína para
África, Europa e Ásia. Com
as passageiras, todas brasi-
leiras, foram apreendidos
mais de 8 kg da droga.

Na primeira ação, polici-
ais federais, em fiscalização
de rotina junto aos balcões
de check-in, prenderam uma
brasileira, de 31 anos, que
pretendia embarcar em voo
para as Ilhas Seychelles,
com mais de dois quilos de
cocaína ocultos dentro de
dois pares de sandálias.

Já no controle migratório,
ao realizar busca pessoal em
uma passageira, foram encon-
trados 15 volumes dentro de
uma bermuda elástica que a
mulher vestia, contendo dois
quilos da droga. A suspeita, de
31 anos de idade, pretendia
levar a droga para a França.

Dos fundos falsos, encon-
trados pelos policiais, em uma
bolsa de viagem transportada
por uma passageira de voo

para as Ilhas Maldivas, foram
retirados dois volumes com
mais de quatro quilos de co-
caína. A suspeita, de 24 anos,
recebeu voz de prisão.

As suspeitas serão apre-
sentadas à Justiça Federal
onde poderão responder pelo
crime de tráfico internacional
de drogas. (Comunicação
Social da Polícia Federal no
Aeroporto Internacional de
Guarulhos)
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Mais de 100 kg
de cocaína são

apreendidos em
Mato Grosso

pecentes, um total de 116 kg
de cocaína.

Questionado sobre o ilícito,
o condutor do veículo afirmou
ter pego o carro já carregado
no estado de Rondônia e le-
varia até Alto Garças/MT.

Diante dos fatos, o homem foi
detido, a princípio, pelo crime de
tráfico de drogas, sendo enca-
minhado à Delegacia de Polícia
Judiciária para os procedimen-
tos cabíveis. (Fonte: PRF)

Divulgação/PF
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