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HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

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

By Isabel Mueller

O dia favore-
ce o trabalho
em equipe e a
capacidade

de organizar e liderar as pes-
soas: sua mente está ágil e
afiada, mas pode estar um
pouco fechada a ideias no-
vas. Não se limite e não seja
teimoso. Mantenha-se calmo,
pois assim você vai ser mais
flexível. O dia é produtivo, no
geral.

O dia favore-
ce sua capaci-
dade estraté-
gica: é impor-

tante refletir antes de agir e
decidir os seus próximos pas-
sos. Tome cuidado com a fri-
eza emocional, senão você
acaba sendo grosseiro com as
pessoas, magoando alguém.
Existe agito e muita produti-
vidade. Portanto se planeje
bem para fluir neste dia.
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O dia pode tra-
zer alguma re-
c u p e r a ç ã o :
algo pode ser

retomado ou reconquistado,
como seu ânimo, sua saúde,
uma relação ou um projeto.
Seja o que for, fará bem para
a sua autoestima. Tom cuida-
do com coisas do passado das
quais você tenta se desven-
cilhar, mas não consegue. Seja
fiel a si mesmo.

Hoje é um dia
no qual sua
força de deci-
são precisa

imperar, pois existe muita
ação e coragem. Tome cuida-
do para não atropelar as pes-
soas. Vale a pena iniciar algo
hoje: não hesite, pois as ener-
gias estão favoráveis. Tenha
senso de utilidade e reflita
sobre o que é mais importan-
te ser realizado hoje.

O dia promete
algo novo, por-
tanto mudan-
ças podem

surgir para você a partir de
uma decisão pessoal. Você
está popular, então evite ex-
cessos, dramas e impulsos.
Hoje o dia pode te fazer ama-
durecer em algum nível da sua
consciência.

Hoje o dia pode
trazer brigas,
portanto evite
rivalidades e

competições. Mantenha sua
capacidade de ser generoso e
amoroso, principalmente no
ambiente doméstico e famili-
ar. Alguma relação amorosa
pode decepcionar ou se mos-
trar cansativa, então você
decide abandonar o jogo de
conquista. Pode ser difícil con-
ciliar trabalho e vida pessoal.

Hoje o dia pede
acolhimento,
compreensão
sobre si mes-

mo e dos outros. Suas emo-
ções estão potencializadas,
portanto você consegue ser
mais protetor das pessoas. Isso
pode trazer também mais cri-
atividade, crescimento e abun-
dância, porque você está mais
receptivo.

O dia traz no-
vidades. Boas
oportunidades
de negócios

chegam. Você pode fazer boas
trocas, além de escambos,
vendas, compras etc. O dia
tende a ser agitado e anima-
do. Use mais sua comunica-
ção, exponha-se e tome cui-
dado com indecisões e com a
dificuldade de saber o que de
fato deseja.
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A Lua Cheia,
que ocorre no
seu signo,
pede inovação.

Use bem sua criatividade e sua
popularidade, que podem es-
tar grandes, então as pessoas
te procurarão mais, e não ape-
nas amigos, pois você vai atra-
ir mais facilmente as pessoas,
porém saiba selecionar as suas
relações.

O dia é de rea-
lização. Pode
ser meio caóti-
co e intenso,

mas sem dúvidas você vai con-
seguir se manter focado para
fazer o que é realmente ne-
cessário. Sua criatividade está
grande, mas saiba se reinven-
tar para resolver problemas
antigos. Apenas tome cuida-
do com exageros e ilusões.

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2022 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 PreçoGlobal. OBJETO:Aquisição de um caminhão
basculante. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital.
Data de Abertura: 26 de agosto 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 solicitação 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 MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

PREFEITURAMUNICIPALDEPORTOFRANCO-MA
COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 004/2022-SRP

AVISODEABERTURA

A Comissão Permanente de Licitação de Porto Franco, torna
público aos interessados que realizará licitação por meio do sis-
tema eletrônico na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/
2022-SRP. OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de
empresa especializada na prestação dos serviços de Locação,
Instalação e Manutenção de Sistema Concentrador de Oxigênio
(SCO), para atender as demandas do Hospital e Maternidade
Aderson Marinho, do município de Porto Franco/MA. TIPO DE LI-
CITAÇÃO: Menor PreçoGlobal.ABERTURA: 26 de agosto de 2022
às 09:00 (nove horas) através do site www.licitanet.com.br. OB-
TENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das
08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), na sadaComissão
Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça Demétrio Mi-
lhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no sítio:
www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com.Porto Franco/MA,
10 de agosto de 2022. Jailma Cirqueira de Souza-Pregoeira

Quatro dias após ser vice-campeão mundial no C1 1000 metros em Halifax
(Canadá), o canoísta baiano Isaquias Queiroz conquistou o ouro nesta quinta-
feira (11) na mesma prova, só que no Pan-Americano da modalidade que ocor-
re até esta sexta (12), também emHalifax. O Brasil também brilhou na disputa
continental da Paracanoagem: Luís Carlos Cardoo, vice-campeão mundial se-
mana passada, faturou o título do KL 1 200m.
�Não estava tão preparado quanto para o Mundial, mas eu não competia um

Pan-Americano desde 2014, então ganhar mais um título é bom para o currícu-
lo. Agora é curtir um pouco mais: no Mundial estava mais tenso, mais sério,
mais concentrado.Agora é desfrutar um pouco mais o campeonato � comemo-
rou o brasileiro que volta a competir nesta sexta (12), na prova do C1 500m.
NadisputadehojedoC11000m, Isaquiascompletouaprovaem4min06s06,mais

de três segundosà frentedosegundocolocadoocubanoSergueyTorres (4min09s07)
e do canadenseConnor Fitzpatrick (4min13s20), que ficou comobronze.
No Pan de Paracanoagem, quem também teve muito o que comemorar hoje

foi Igor Tofalini e Fernando Rufino, que repetiram a dobradinha ouro e prata no
VL2M200m, assim como já haviam feito semana passada noMundial. Tofalini
cruzou a linha de chegada em 52s5, seguido por Rufino (53s4). O bronze ficou
com o canadense Mathieu Saint-Pierrre (56s2). A segunda prata do dia na
disputa continental de paracanoagem ficou Débora Raiza Ribeiro, segunda co-
locada na prova VL2W 200m, com o tempo de 1min07s0. O ouro ficou com a
canadense Brianna Hennessy (1min04s5) e o bronze com a chilena Jocelyn
Muñoz (1min54s4). Também teve bronze nesta quinta (11), com AdrianaAze-
vedo, na prova KL1 200m: ela finalizou a disputa em 1min00s9, atrás de Brian-
na Henessy (55.1) que levou a prata, e da de medalista de ouro, a chilena
Katherine Wolermann (54s5). (Agência Brasil)

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou a antecipação do iní-
cio da próxima edição da Copa doMundo para o dia 20 de novembro. Segundo
comunicado divulgado nesta quinta-feira (11), o jogo inaugural será disputado
entre Catar e Equador, a partir das 13h (horário de Brasília) no estádioAl Bayt.
�Apartida de abertura e a cerimônia do torneio deste ano no EstádioAl Bayt

foram antecipadas um dia após uma decisão unânime tomada hoje pela Mesa
do Conselho da Fifa�, diz a nota da entidade máxima do futebol mundial.
A programação inicial era de que fossem realizadas duas partidas antes do

confronto envolvendo os donos da casa: Holanda contra Senegal, e Inglaterra
versus Irã. Os três jogos estavam marcados para o dia 21, junto com a cerimô-
nia de abertura, que teria início momentos antes de Catar e Equador.
�A mudança garante a continuidade de uma longa tradição de marcar o

início da Copa do Mundo com uma cerimônia de abertura por ocasião da pri-
meira partida entre os anfitriões ou os atuais campeões�, justifica a Fifa.
OBrasil estreia noMundial no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, a partir

das 16h (horário de Brasília, contra a Sérvia. (Agência Brasil)
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Fifa antecipa início da Copa do
Mundo para 20 de novembro

Jogo entre Catar e Equador abrirá o próximoMundial

Isaquias Queiroz garante ouro no
Pan-Americano de Canoagem no Canadá
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