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VENDE � SE
Chácara no

Povoado Bela Vista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa com varanda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.

Tratar com: (92) 98806-7260 AN-
DRÉIA ou (93) 99133-3387 ARIANE

VENDE-SE CHÁCARA PERTO DA FACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas do Coqueiro e Marechal Rondon, no Jardim
São Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Inde-
pendente, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Pis-
cinão�.

A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-
viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.

Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-
99222-7140

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 na Av. Getúlio Vargas, entre

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

Falar com Lima: 94-99222-7140

By Isabel Mueller

O dia pode
trazer muita
energia de
ação e mui-

ta irritação, causando de-
sentendimentos, então o
desafio é você se manter au-
tocontrolado e não ser rea-
tivo. Observe e deixe que as
coisas se resolvam por si
mesmas. Tenha mais fé no
processo, porque tudo ten-
de a se resolver sem o seu
controle.

O dia favore-
ce suas rela-
ções, porque
suas  emo-

ções estão equil ibradas.
Quanto mais você for amo-
roso e gentil, mais haverá
beleza e harmonia. Mante-
nha-se aberto para o novo
e para novos aprendizados.
Aposte em um hobby e em
tarefas que tragam bem-
estar.

O dia pode
trazer seu po-
der pessoal à
tona. Apenas

tome cuidado com vaidade
e arrogância. Saiba ser hu-
milde. O dia também pode
trazer uma energia de ex-
cesso e de distração. Tome
cuidado com essa tendên-
cia que vai te levar a perder
tempo. Tenha mais senso de
ordem.

Bom dia para
quitar dívidas
ou renegociar
alguma, caso

você tenha. Saiba se reinven-
tar e tome cuidado com as
preocupações materiais. Você
pode fazer bons acordos, se
tiver iniciativa e observar o
lado bom das coisas. Tome cui-
dado com gastos em exces-
so. É preciso ter mais senso
de planejamento.

O dia traz o
desafio de ter
calma e de ser
mais receptivo

para assumir mais responsabi-
lidades e, com isso, prospe-
rar. Saia da zona de confor-
to. Além disso, quanto mais
altruísta você for, mais pros-
peridade poderá conquistar. É
importante manter a aura de
confiabilidade e não querer
fazer mil coisas de uma vez
para não se sobrecarregar.

O dia favore-
cerá avanços
e progressos
em relação aos

seus projetos e planos, mas é
preciso ter foco e uma boa
dose de autoliderança. Tome
cuidado com agressividade
e raiva por falta de paciên-
cia. Passeios, viagens e no-
vos aprendizados também
não estão descartados, pois
tudo isso pode expandir sua
mente.

O dia traz mag-
netismo e au-
toconfiança.
Avance em

seus planos, mas tome cuida-
do com a manipulação ou a
necessidade de reconhecimen-
to externo. Busque seguir sua
intuição. Tome cuidado com
pessoas muito dependentes,
principalmente nas relações
afetivas.

Hoje é bem
importante es-
tar com as
suas ideias ali-

nhadas às ideias das pessoas
do seu convívio. Tome cuida-
do com a dificuldade de ouvir
e de aceitar críticas. Oportu-
nidades podem surgir se você
tiver rapidez de decisão. É im-
portante refletir e dialogar
para chegar a um consenso,
evitando conflitos. Mantenha
a leveza e o otimismo. Acre-
dite na sorte e tudo poderá
mudar.

O dia pode te
trazer lucros e
bons negócios,
mas também

pode fazer você gastar demais.
Tome cuidado com excessos.
A sua criatividade está alta,
assim como a sua energia.
Cuide da saúde e faça ativi-
dades para extravasar a raiva
ou a energia de ansiedade.
Quanto mais motivação para
fazer as coisas, mais equilí-
brio você terá.

O dia vai te
trazer autoco-
nhecimento e
uma grande in-

tensidade. Saiba se manter
equilibrado, o que pode ser
desafiador. Momento de mais
observar do que falar. Tome
cuidado com gravidez, caso
não esteja planejando. O mo-
mento é de muita intensida-
de de emoções. Tome cuida-
do com a tendência a guar-
dar mágoas.

Hoje o dia
pode trazer a
necess idade
de resgatar

ideias do passado e tocar em
frente, ter mais atitude e au-
toconfiança. Dia de come-
çar a realizar seus sonhos.
Se não tiver coragem para
isso, pode ficar tudo sendo
apenas uma ideia ou uma
fantasia. Mantenha os pés
no chão e evite imaginação
excessiva.

Hoje o dia fa-
vorece limpe-
za, desapegos
e reorganiza-

ção da rotina. É importante
focar nas realizações e nas
tarefas mais importantes, não
se importando com coisas pe-
quenas demais. Você pode
estar sobrecarregado e a saú-
de pode �sentir�.

o progresso
EXPRESSÃO REGIONAL

Ligue e faça sua assinatura
Fone: 3525-2278
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Geral

COMUNICADO
Através da presente, associação pequenos produtores santa luzia, neste ato

representada por seu representante legal o presidente eleito o senhor Renato
Oliveira Sobreira, brasileiro,estado civil casado, profissão lavador, domicilio
assentamento santa luzia portador RG 190588529910, CPF 216.285.803_72.
Notificante, vem presente para comunicar a praça aos membros e a população
em geral para diversos fins o extrato, pelo o presente antecessor da associação,
o seguinte livro: Livro de ata da associação pequenos produtores santa luzia
CNPJ 07.978.548./0001_50.de acordo com os ditames do decreto lei n*9.580
de 22 de novembro de 2018, artigo 278 inciso 1 e 2.

Itinga Maranhão 29 agosto de 2022

PREFEITURAMUNICIPALDEPORTOFRANCO-MA
COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICONº 007/2022-SRP
AVISODEABERTURA

A Comissão Permanente de Licitação de Porto Franco, torna público
que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICONº 007/2022-SRP. OBJETO: Registro de Preços para
Contratação de empresa especializada para Aquisição de Medicamentos
e Materiais de Uso Hospitalar para atender as demandas do Sistema
Único de Saúde do Município de Porto Franco/MA. TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor Preço Por Lote. ABERTURA: 13 de setembro de 2022 às 10:00
(dez horas) através do site www.licitanet.com.br. OBTENÇÃO DO EDI-
TAL: 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 Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na
Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibiliza-
dos 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, 26 de agos-
to de 2022.

PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICONº 006/2022-SRP
AVISODEABERTURA

A Comissão Permanente de Licitação de Porto Franco, torna público
que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICONº 006/2022-SRP. OBJETO: Registro de Preços para
Contratação de empresa especializada para Aquisição de Medicamentos
e Materiais Odontológicos para atender as demandas da Atenção Básica
de Saúde do Município de Porto Franco/MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
Preço Por Lote. ABERTURA: 13 de setembro de 2022 às 08:00 (oito
horas) através do site www.licitanet.com.br. OBTENÇÃO 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 Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça
Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no
sítio: www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou ob-
tidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou
pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 26 de agosto
de 2022.

PREFEITURAMUNICIPALDEPORTOFRANCO-MA
COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO

AVISODEABERTURA
PREGÃOPRESENCIAL Nº. 029/2022 � CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2022-SMA

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Carne Bovina, Aves e
Peixes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação,
Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Porto
Franco. DATA DE ABERTURA: 14 de setembro de 2022, às 09:00 (nove
horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praça
Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA.OBTENÇÃODOEDI-
TAL: 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 Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na
Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibiliza-
dos no sítio: http://www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde po-
derão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicio-
nais no endereço supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto
Franco/MA, 26 de agosto de 2022. Jailma Cirqueira de Souza � Pregoeira.

(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão comcapacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Consultor Interno e Externo
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Vendedor Interno e Externo
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
- Auxiliar de Hospital - PCD
-Auxiliar deAçougue
- Atendente Balconista
- Vendedor de Consórcio
- Recepcionista Atendente
- Operador de Caixa
- Panfleteiro
- Eletricista de Veículos
- Mecânico de Caminhões
- Cozinheiro (a) Industrial
- Técnico em Nutrição
- Pedreiros
- Serventes de Obras
- Carpinteiro
-Auxiliar de Expedição

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.

Endividamento das famílias
bateu recorde de 52,8%

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
As famílias e as empresas

pagaram taxas de juros mais
altas em junho deste ano, se-
gundo as Estatísticas Mone-
tárias e de Crédito divulgadas
ontem (29) pelo Banco Cen-
tral (BC).A taxa média de ju-
ros para pessoas físicas no
crédito livre chegou a 51,5%
ao ano, com aumento de 1,1
ponto percentual em relação
a maio e de 11,7 pontos per-
centuais em 12 meses.
Nas contratações com em-

presas, a taxa livre cresceu
0,7 ponto percentual no mês
e 8,1 pontos percentuais em
12 meses, alcançando 22,6%
ao ano.
Para pessoas físicas, o des-

taque foi o cartão, com alta de
2,1 pontos percentuais nomês,
alcançando 78,7% ao ano. No
crédito rotativo, que é aquele
tomado pelo consumidor
quando paga menos que o va-
lor integral da fatura do car-
tão e dura 30 dias, houve au-
mento de 1,6 ponto percentu-
al no mês, para 370,4% ao
ano.Após os 30 dias, as insti-
tuições financeiras parcelam
a dívida. No caso do cartão
parcelado, os juros subiram0,5
ponto percentual, para
173,2% ao ano.
Também influenciaram o

aumento dos juros para as fa-
mílias as taxas do cheque es-
pecial, com alta de 1,3 ponto
percentual (129,2% ao ano).
e o crédito pessoal não con-
signado, que subiu 1,2 ponto
percentual (87,5% ao ano).
Os juros do cheque especial
subiram 1,3 ponto percentual
no mês para 129,2% ao ano.
No crédito livre às empre-

sas, houve incrementos na
maioria das modalidades, es-
pecialmente em capital de
giro, alta de 1,3 ponto percen-
tual, para 23,3% ao ano; che-

que especial, aumento de 2
pontos percentuais, chegando
a 316,9% ao ano; e desconto
de cheques, que subiu 1,5 pon-
to percentual, alcançando
36,8% ao ano. Já o financia-
mento a importações caiu 3,7
pontos percentuais, para 8,8%
ao ano, assim como o cartão
de crédito, que teve recuo de
1,9 ponto percentual nos juros,
para 29,9% ao ano.

Crédito direcionado
Essas taxas são do crédito

livre, em que os bancos têm
autonomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado e
definir as taxas de juros cobra-
das dos clientes. Já o crédito
direcionado, que tem regras
definidas pelo governo, é desti-
nado basicamente aos setores
habitacional, rural,de infraestru-
tura e ao microcrédito.
No caso do crédito direci-

onado, a taxa média para pes-
soas físicas ficou em 10,4%
ao ano em junho, alta de 0,1
ponto percentual nomês. Para
as empresas, a taxa caiu 0,7
ponto percentual para 11,5%

ao ano no mês passado.
No total, nas contratações

de crédito livre e direcionado,
a taxa média de juros do Sis-
tema Financeiro Nacional
(SFN) aumentou 0,5 ponto
percentual no mês e 8,1 pon-
tos percentuais em 12 meses,
alcançando 28,1% ao ano.
A alta dos juros bancários

médios ocorre emummomen-
to de aumento da taxa básica
de juros da economia, a Selic,
definida em 13,75% ao ano
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom). A taxa está
no maior nível desde janeiro
de 2017, quando também es-
tava em 13,75% ao ano.

Endividamento recorde
De acordo com o BC, a

inadimplência (considerados
atrasos acima de 90 dias)
tem mantido-se estável há
bastante tempo, com peque-
nas oscilações, e está em
2,7%. Nas operações de cré-
dito para pessoas físicas,
está em 3,5% e para pesso-
as jurídicas em 1,4%.
O endividamento das famí-

lias, relação entre o saldo das
dívidas e a renda acumulada
em 12 meses, chegou ao re-
corde de 52,8% em maio, na
série histórica iniciada em ja-
neiro de 2005, refletindo o au-
mento das concessões de
empréstimos. Com a exclusão
do financiamento imobiliário,
que pega ummontante consi-
derável da renda, ficou em
33,5% no mês.
Já o comprometimento da

renda, relação entre o valor
médio para pagamento das dí-
vidas e a renda média apurada
no período, ficou em 27,6%
naquele mês. Para esses últi-
mos dados, há uma defasagem
maior do mês de divulgação,
pois o Banco Central depende
de dados apresentados pelo
InstitutoBrasileiro deGeogra-
fia e Estatística (IBGE) sobre
a renda das famílias.

Saldo das contratações
Em junho, o estoque de to-

dos os empréstimos concedi-
dos pelos bancos do Sistema
Financeiro Nacional ficou em
R$4,956 trilhões, comaumen-
to de 1,6% em relação amaio.
O crescimento em 12 meses
da carteira chegou a 17,8%
em junho. O saldo do crédito
correspondeu a 53,9%do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), que
é a soma de todos os bens e
serviços que o país produz.
O crédito ampliado ao se-

tor não financeiro, que é o
crédito disponível para em-
presas, famílias e governos
independentemente da fonte
(bancário, mercado de título
ou dívida externa) alcançou
R$ 14,139 trilhões, crescen-
do 3% no mês e 12,7% em
12 meses.
O aumento foi devido so-

bretudo à dívida externa, que
se elevou em 6,8%, afetada
pela depreciação cambial de
10,8%. Na comparação tri-
mestral, o crédito ampliado
cresceu 5,4%, prevalecendo
as elevações na carteira de
empréstimos do Sistema Fi-
nanceiroNacional, 3,7%, e nos
títulos públicos de dívida,
5,3%. (Agência Brasil)
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