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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

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

By Isabel Mueller

Hoje o dia fa-
vorece a en-
trega e a ge-
nerosidade. É

indicado que você não fique
apenas pensando em coisas
materiais e em trabalho. Ten-
te fazer coisas diferentes e
abrir mão do controle sobre
as coisas. Abandone as preo-
cupações e se eleve para um
lugar de silêncio e contempla-
ção: viva um pouco a arte e a
espiritualidade.

O dia favore-
ce as mudan-
ças, portanto
fazer as coisas

de maneira automática, ser
teimoso e resistente a inovar
podem ser problemas. Evite
fazer as coisas do mesmo jei-
to de sempre. Questione-se
mais, não aceite respostas
prontas � de si mesmo ou
dos outros. Abra sua mente
e busque experimentar coi-
sas novas.

O dia favore-
ce uma atitu-
de nova, mas
a ansiedade

pode estar muito presente por
causa do seu excesso de ener-
gia. Existe caos, mas também
criatividade. Mantenha sua
postura de ser multitarefa,
mas não se deixe levar pelo
piloto automático. Seja mais
aberto para se relacionar com
as pessoas em geral.

Hoje o dia traz
plenitude e
calma� e isso
é muito impor-

tante para que as suas rela-
ções fluam bem. O trabalho
em equipe e as sociedades
estão favorecidas. Juntos,
vocês podem avançar mais e
com mais consistência do que
se fizer tudo sozinho. Existem
novas alternativas ou novas
ideias originais para ganhar
dinheiro, então aposte nelas.

Hoje o dia pede
mais impesso-
alidade, por-
tanto não

leve as coisas para o lado pes-
soal. Observe mais e reaja
menos. A leveza pode ser o
seu grande trunfo. Com ela,
surgem novas ideias e uma ca-
pacidade de pensar além, de
planejar e ser estratégico.
Conversas interessantes
acontecem, mas tome cuida-
do com as fofocas.

Hoje o dia traz
i ndec i sões ,
por isso pode
não ser um

bom momento para tomar de-
cisões definitivas. O dia traz
a força da união, então se
relacionar bem pode ser uma
arte. A partir dessas trocas,
ideias podem surgir, então
evite querer fazer tudo sozi-
nho e se isolar: junto das pes-
soas, você crescerá.

O dia pode
trazer ruptu-
ras e deci-
sões difíceis

podem ser tomadas. Tome
cuidado com impasse ou ra-
dicalismos e agressividades.
Tente se manter calmo e
equilibrado para não perder
o autocontrole. Além disso,
tente ser diplomático, mas
evite ficar em cima do muro.
Cuide mais das suas econo-
mias.

Ho je o d ia
pede dec i -
sões e tudo
que não está

avançando na sua v ida
deve ser remediado ou re-
tirado, portanto o dia pode
trazer mudanças radicais.
Não insista em coisas ou
hábitos que prejudicam a
sua vida ou não trazem ne-
nhum avanço. Boas trocas
podem acontecer nas rela-
ções afetivas.

O dia vai te
trazer muito
trabalho, en-
tão é preciso

ter iniciativa e avançar, fa-
zendo por si mesmo e não es-
perando muito das pessoas,
pois isso pode apenas te irri-
tar e trazer brigas, cobranças
e críticas que não levam a lu-
gar nenhum. Ative seu amor-
próprio e sua independência.

Hoje o dia pode
trazer ansieda-
de, principal-
mente em rela-

ção a questões amorosas. É
importante se abrir para um
diálogo sincero e colocar tudo
às claras para não criar para-
noias. Também pode ser ne-
cessário buscar mais inspira-
ção para avançar no traba-
lho, em busca de mais criativi-
dade. Saiba expor e trocar,
pois assim tudo fluirá melhor,
inclusive as reuniões de tra-
balho.

O dia pedemais
foco e doação
para a família
ou para as

questões domésticas. Sua
casa pode precisar de reparos
ou pode ser importante orga-
nizar a sua rotina de saúde.
Além disso, você pode rece-
ber muita ajuda, mas é impor-
tante se abrir para receber.
Finalize as suas pendências.

Quanto mais
exercitar seu
lado generoso
e benevolen-

te, mais seu dia pode fluir.
Resgatar algum projeto anti-
go ou colocar em prática al-
gum talento artístico pode
trazer bem-estar e mais moti-
vação para o seu dia a dia,
mas é preciso manter uma dis-
ciplina, senão as coisas ten-
dem a ser descartadas nos
próximos dias.
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Salão comcapacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Vendedor de Produtos Elétricos
- Consultor de Vendas
- Mecânico de Suspensão
- Cuidador de Idoso
- Empregada Doméstica
- Consultor Interno e Externo
- Assistente de Loja - PCD
- Operador de Patrol e Retroescavadeira
- Vendedora
- Assistente de Suporte
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Soldador
- Servente de Obras
- Técnico em Refrigeração de Ar condicionado
- Auxiliar de Hospital - PCD
- Atendente de Farmácia - PCD
- Cozinheira(o)
- Auxiliar de Cozinha
- Garçom

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.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

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

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140

PREFEITURAMUNICIPALDESÃOSEBASTIÃODOTOCANTINS/TO

REPUBLICAÇÃO
PROC. LICITATÓRIO Nº062 /2022
TOMADADE PREÇONº002/2022

ERRATA
ONDE LÊ-SE DIA 26/08/2022 PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME, LEIA � SE 30/08/

2022

OBJETO: Contratação de ME ou EPP, equiparada na forma da Lei, visando a futura contra-
tação de empresa de engenharia civil especializada para CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE
CONVIVÊNCIADOMUNICÍPIO DESÃOSEBASTIÃODOTOCANTINS/TO conforme Termo de
Convênio, TIPO: Menor Preço Global data: 30/08/2022. Hora: 08h00mim.

IVONSOUSARAMOS
Presidente da CPL

PREFEITURAMUNICIPALDESÃOSEBASTIÃODOTOCANTINS/TO

REPUBLICAÇÃO
PROC. LICITATÓRIO Nº 063/2022
TOMADADE PREÇONº003/2022

ERRATA
ONDE LÊ-SE DIA 26/08/2022 PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME, LEIA � SE 30/08/

2022

OBJETO: Contratação de ME ou EPP, equiparada na forma da Lei, visando a futura contra-
tação de empresa de engenharia civil especializada para CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE
EVENTOSDOMUNICÍPIODESÃOSEBASTIÃODOTOCANTINS/TOconformeTermodeConvê-
nio, TIPO: Menor Preço Global data: 30/08/2022. Hora: 14h00mim.

IVONSOUSARAMOS
Presidente da CPL
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Geral

PREFEITURAMUNICIPAL DE SÍTIO NOVO �MA
COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022 � CPL OBJETO: Contratação de
empresa para a pavimentação em bloquete no povoado Paciência no
município de Sítio Novo - MA, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. DATA DE ABERTURA: Dia 06 de Setembro de 2022 às 08:30
hs (oito horas e trinta minutos) ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n
Centro � Sítio Novo � MA TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço CRITÉRIO DE
JULGAMENTO:Menor Preço GlobalOBTENÇÃO DO EDITAL:O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site http://sitionovo.ma.gov.br/portal-transparencia, site do TCE-MA ou
via e-mail cplsitionovoma@outlook.com ou mediante solicitação à CPL e o
pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido atra-
vés de Documento de Arrecadação Municipal � DAM, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da
Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Leonardo de Almeida s/n,
Centro, Sítio Novo � MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO �
PRESIDENTECPL

ESTADO DO MARANHÃO CÂMARAMUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICON° 011/2022 - PORTALDECOMPRASPUBLI-
CAS � Câmara Municipal deAçailândia /MA, com sede na Rua Ceara, 662,
Centro. CEP: 65930-000 � Açailândia/MA, através do sua Pregoeira Muni-
cipal, instituído pela Portaria nº 076/2022 - de 25 de maio de 2022, torna
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar
n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs
(nove horas) do dia 31 de agosto de 2022, a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item para
finalidade aquisição de peças e acessórios, pneus com prestação de
serviços de mecânica em geral de interesse da Câmara Municipal de
Açailândia � MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs
(oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso
endereço eletrônico no site: https://http://cmacailandia.ma.gov.br ou no
site do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Câmara Municipal de Açailândia (MA), 19 de agosto de
2022. Rayanne Silva Machado-Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICON° 012/2022 - PORTALDECOMPRASPUBLI-
CAS � Câmara Municipal deAçailândia /MA, com sede na Rua Ceara, 662,
Centro. CEP: 65930-000 � Açailândia/MA, através do sua Pregoeira Muni-
cipal, instituído pela Portaria nº 076/2022 - de 25 de maio de 2022, torna
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar
n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 14:00hs
(catorze horas) do dia 31 de agosto de 2022, a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item para
Registro de Preços para eventual prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em cadeiras, mesas, longarina, estantes e moveis,
com reposição de peças, de interesse da Câmara Municipal de Açailândia/
MA.. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico
no site: https://http://cmacailandia.ma.gov.br ou no site do PORTALDECOM-
PRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço. Câmara Municipal de Açailândia
(MA), 19 de agosto de 2022. Rayanne Silva Machado-Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADADE PREÇOS N°001/2022 ACâmara Municipal deAçailândia
/MA, com sede na Rua Ceara, 662, Centro. CEP: 65930-000 � ESTADODO
MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA CNPJ: 12.143.442/
0001-76
Açailândia/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL,

instituída pela Portaria n° 214/2021 de 05 de outubro de 2021, torna
público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n°
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs
(nove horas) do dia 05 de Setembro de 2022, a licitação na modalidade
TOMADADEPREÇOS, do tipoMenor PreçoGlobal, objetivando a contrata-
ção de empresa de engenharia para execução dos serviços de constru-
ção de obra para adequações no prédio existente e ampliação de estaci-
onamento da câmara municipal de Açailândia - MA. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a
6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https://http://
cmacailandia.ma.gov.br ou no site do PORTALDECOMPRASPUBLICASht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço.. Câmara Municipal de Açailândia (MA), 19 de agosto
de 2022. Shelton Barbosa Oliveira� Presidente da CPL.

Nesta quinta-feira (18),
três mandados de busca e
apreensão e medidas caute-
lares foram cumpridos pela
Polícia Federal (PF) e pela
Receita Federal, simultanea-
mente, em endereços comer-
ciais e residenciais localiza-
dos no Recife (PE). Partici-
param da ação 25 servidores
da PF e da Receita.
As investigações começa-

ram em abril de 2022, quando
foi instaurado um inquérito
policial para apurar os respon-
sáveis pela comercialização
ostensiva de cigarros eletrô-
nicos e acessórios, tanto pela
internet, quanto presencial-
mente, em bares e restauran-
tes da capital pernambucana.
�A investigação busca

identificar outros envolvidos e
confirmar o modus operandi

Sorriso/MT - Na manhã
desta quinta-feira (18/8), a
Força-Tarefa de Segurança
Pública de Mato Grosso
(FTSP/MT), composta pela
Polícia Federal, Polícia Civil,
Polícia Rodoviária Federal e
Polícia Militar, deflagrou a
Operação Dissidência para
cumprimento de 22 manda-
dos de prisão preventiva, 3 de
prisão temporária e outros 36
busca e apreensão. A ação
ocorreu nos estados de Mato
Grosso e Rio de Janeiro con-
tra envolvidos em crimes
como homicídios, tortura e
tráfico de drogas.
Durante as investigações

da Força-Tarefa, foi identifi-
cado que, na região centro-
norte do estado deMatoGros-

Goiânia/GO � A Polícia
Federal deflagrou nesta quin-
ta-feira (18/8) a Operação
BOOMERANG, visando re-
cuperar aparelhos celulares
desviados da Polícia Rodovi-
ária Federal. Participaram da
ação quatro policiais federais,
que cumpriram nesta primei-
ra fase um mandado de bus-
ca e apreensão na cidade de
Brasília/DF. O mandado foi
expedido pela Justiça Federal
de Uruaçu/GO.
A investigação teve início

em janeiro deste ano a fim de
apurar suposto crime de pe-
culato cometido por servido-
res federais. O inquérito foi
instaurado a partir de comu-
nicação da Corregedoria Re-
gional da PRF emGoiás, noti-
ciando o suposto desvio de
quatro aparelhos celulares da
Unidade Operacional de Uru-

Força-Tarefa cumpre 61 mandados
de prisão e busca e apreensão

Também foi possível iden-
tificar umamulher de 30 anos
como uma das líderes do gru-
po criminoso, que residiria no
estado do Rio de Janeiro e
transitava com frequência en-
tre os municípios do Rio de
Janeiro e Macaé, locais onde
possuía residência.

Cumprimentos de man-
dados
Foram cumpridos manda-

dos expedidos pela 1ªVaraCri-
minal da Comarca de Sorriso/
MT nos municípios de Cuia-
bá/MT, Várzea Grande/MT,
Sinop/MT, Sorriso/MT, Mar-
celândia/MT, Peixoto deAze-
vedo/MT,Terra Nova doNor-
te/MT, Tangará da Serra/MT,
Guarantã doNorte/MT,Rio de
Janeiro/RJ e Macaé/RJ.
Também foram cumpridos

mandados de prisão na Peni-
tenciária Dr. Osvaldo Floren-
tino Leite Ferreira, em Sinop;

so, estaria ocorrendo uma
guerra entre uma facção cri-
minosa e sua dissidência pelo
controle na venda de drogas,
principalmente, nomunicípio
de Sorriso, o que provocou um
aumento exponencial em ho-
micídios na cidade.
A Força-Tarefa de Segu-

rança Pública instaurou um
inquérito policial para apurar
os fatos e, com um complexo
trabalho de investigação e de
inteligência, as equipes iden-
tificaram os líderes das fac-
ções na região, inclusive, de
dentro do sistema penitenci-
ário, bem como outros inte-
grantes responsáveis por pro-
mover homicídios, torturas,
tráfico de drogas, entre ou-
tros crimes graves.

na Penitenciária Central do
Estado e na Penitenciária Fe-
minina Ana Maria do Couto
May, ambas em Cuiabá, e na
Cadeia Pública de Peixoto de
Azevedo, em desfavor de cri-
minosos que já se encontra-
vam presos.

Efetivo
Além das equipes da Polí-

ciaCivil, daPolícia Federal, da
Polícia Rodoviária Federal e
da Polícia Militar, que incluí-
ram cães farejadores, com o
intuito de busca por entorpe-
centes, também foram utiliza-
dos helicópteros do Centro
Integrado de Operações Aé-
reas (Cioaper) e da Polícia
Rodoviária Federal.
A FTSP/MT tem por obje-

tivo a atuação conjunta e in-
tegrada no combate ao crime
organizado no estado doMato
Grosso. (ASSESSORIASDE
COMUNICAÇÃO)

Divulgação/PF

PF busca celulares desviados da PRF
açu, que teriam sido apreen-
didos emdecorrência de trans-
porte sem as respectivas no-
tas fiscais.
Investigaçõespoliciais iden-

tificaram a pessoa que adqui-
riu um dos aparelhos, sendo
que a presente medida visa
apreender a mercadoria no
intuito de identificar o servi-
dor público responsável pelo
desvio dos celulares da unida-
de da PRF.
Os investigados poderão

responder por peculato, poden-
do pegar mais de 10 anos de
prisão.
*O nome da operação faz

referência ao fato de os celu-
lares saírem da posse do Po-
der Público e depois retorna-
rem com o cumprimento da
presentemedida. (Comunica-
ção Social da Polícia Fede-
ral em Goiás)

Divulgação/PF

PF e Receita combatem comercialização
de cigarros eletrônicos

Divulgação/Ministério da Saúde

dos grupos investigados, os
quais adquirem os produtos
proibidos no exterior (Para-
guai, China etc), e comerci-
alizam por meio de vendedo-

res ambulantes e em aplicati-
vos de compra e venda pela
internet�, detalhou a PF.
Os investigados vão res-

ponder, de acordo com sua

participação e envolvimento,
pelo crime de contrabando,
cuja pena pode chegar
a cinco anos de reclusão.
(Agência Brasil)
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