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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
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O dia traz à tona
um desejo anti-
go. Existe o flo-
rescimento de

um lado artístico ou de algum proje-
to que ficou no passado. Vale a pena
realizar algo que traga mais bem-
estar e saúde. Quanto mais focar em
si e nos seus desejos pessoais, sem
ser egoísta, mais popularidade e
magnetismo você conquistará.

O dia traz a neces-
sidade de encer-
rar ciclos. Exis-
tem mudanças,

inclusive algumas meio bruscas.
Tenha flexibilidade e jogo de cintura
para lidar com as pessoas, principal-
mente da família. Não vale a pena
entrar em disputas e brigas. Abra
mão do ego para o bem comum. Não
aceite bajulações e desconfie de
pessoas que podem ser falsas.

O dia favorece o
novo e a abertura
de caminhos. É
importante finali-

zar pendências para que o novo sur-
ja. Você pode conseguir iniciar algo
que tem em mente ou planejar me-
lhor seus próximos passos. Além
disso, o dia traz a comunicação e uma
certa agilidade para resolver proble-
mas. Seja mais estratégico.

O dia traz a neces-
sidade de você
definir limites e
se manter mais

estável para poder criar coisas no-
vas, porque a vida vai te surpreen-
der. Seja mais disciplinado e mais
autocontrolado para não se perder
por causa da agitação deste dia. Evite
a teimosia e os excessos de contro-
le. Controle si mesmo e evite a es-
tagnação.

Mercúrio entra
no seu signo e
traz alguns con-
flitos, porque as

pessoas ficam querendo te acessar
o tempo todo � e isso pode ser can-
sativo, mas existe uma vantagem,
que é a da popularidade, então o po-
der de comunicar e ser uma ponte
pode te levar a um crescimento pro-
fissional e pessoal.

O dia traz muita
energia e tam-
bém caos, portan-
to tome cuidado

com excessos. Mas o dia traz situ-
ações novas e inesperadas, então
aguarde notícias e oportunidades.
Não queira abraçar o mundo e cuide
mais da sua saúde. Saiba ceder e
abra mão para não perder o controle
sobre suas tarefas.

O dia traz a potên-
cia da comunida-
de, da força do
conjunto, por isso

você pode receber muita ajuda dos
amigos ou dos colegas de trabalho e
até de desconhecidos. É um dia má-
gico, em que sua fé é acionada e você
começa a ter mais gratidão. Tome
cuidado com conflitos e saiba se mo-
tivar, porque só você pode avançar,
por mais ajuda que venha de fora.
Não se apegue ao passado.

O dia vai te desa-
fiar a tomar deci-
sões: é importan-
te definir ques-

tões de trabalho. Dúvidas podem te
trazer certa estagnação, pois você
pode ser surpreendido com alguma
proposta inesperada de trabalho e não
saber ao certo se aceita ou não. Exis-
tem algumas crises existenciais e é
importante que você pare um pouco
para refletir mais sobre escolhas.

O dia pode trazer
excessos e exis-
te certo peso.
Saiba comparti-

lhar para não ficar sobrecarregado
com muitas responsabilidades.
Abra seu coração e converse com
pessoas da sua confiança. Existe
produtividade e avanços que trazem
resoluções.

O dia pede que
você encontre
mais sentido e
mais inspiração.

Suas emoções podem estar um tan-
to quanto estagnadas e o dia exige
que você se desafie mais, que aban-
done a necessidade de controle e de
excesso de segurança, se quiser
crescer mais. Alguma mudança pode
chegar após uma transformação e
uma decisão pessoal.

O dia te desafia a
permanecer mais
no presente para
se conectar mais à

sua realidade e às pessoas que fazem
parte da sua vida. Saia do passado e
não fique tão melancólico ou dramati-
zando tudo. Mantenha a sua harmo-
nia e a diplomacia, porque assim seu
dia tende a fluir positivamente.

O dia te desafia a
manter a calma e
a paz interior, pois
existe uma irrita-

ção e um nervosismo. Pode existir
certa rivalidade com as pessoas,
então mantenha o diálogo como fer-
ramenta de diplomacia para evitar
conflitos. Saiba expor suas mágoas
e situações que você não gosta, sai-
ba colocar limites.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2022 A Prefeitura Municipal de São
Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODA-
LIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aqui-
sição de livros didáticos para os alunos da rede de ensino municipal.
CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Mu-
nicipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº
10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertu-
ra: 29 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://
saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitações � TCE � MA, po-
dendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail
prefeiturabrejao2021@gmail.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 São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº
51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.
LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
VANDEINA MARINHO DE AGUIAR, inscrito no cadastro, CPF:

323.996.001-00, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA-MA, em São Luís a Licença
Única Ambiental de Regularização (LUAR) para atividade Pecuária,
das seguinte propriedade: FAZENDA SÃO JOSÉ, protocolado sob n° E-pro-
cessos 149759/2022, localizada na estrada do final da linha a 27 km da cidade
de São João do Paraíso � MA, zona rural sob as coordenadas 06°29�41,73� S/
47°50�07,54� O � São João do Paraíso - MA.. 

COMUNICADO
R4 IMOVEIS E LOCACOES LTDA. - CNPJ: 40.620.141/0001-21,

torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos - SEMMARH, processo Nº 4472/2022, o PEDIDO
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, Localizada na Endereço da Obra:
Rua Frei Damião - Lote 03, S/N, Bairro: Expansão urbana, Imperatriz � MA.

ORAÇÃO A SANTO
EXPEDITO

Festa 19 de abril. Come-
mora-se todo dia 19.

Se você está com algum
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLU-
ÇÃO e precisa de AJUDA UR-
GENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o San-
to dos Negócios que precisam
de Pronta Solução e cuja In-
vocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Ex-
pedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta
Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao
Nosso Senhor JESUS CRIS-
TO! Vós que sois um Santo
Guerreiro, Vós que sois o San-
to dos Aflitos, Vós que sois
o Santo dos Desesperados,
Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Protegei-
me, Ajudai-me, Dai-me For-
ça, Coragem e Serenidade.
Atendei ao meu pedido: �Fa-
zer o pedido�. Ajudai-me a
superar estas Horas Difíceis,
protegei-me de todos que
possam me prejudicar, Pro-
tegei a Minha Família, aten-
dei ao meu pedido com ur-
gência. 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, man-
dei publicar e distribuí um mi-
lheiro desta oração, para pro-
pagar os benefícios do gran-
de Santo Expedito. Mande
você também publicar imedi-
atamente após o pedido.
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