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VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda 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-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

By Isabel Mueller

Não tenha
medo de cri-
ar novos mo-
vimentos por

causa de pessoas do passa-
do que te fizeram mal ou
que de alguma forma blo-
quearam os seus projetos.
É momento para �virar a
chave� e focar na sua pros-
peridade. Comunique-se da
melhor forma.

Você se sen-
te ansioso
para gerar mo-
vimentos fi-

nanceiros e a sua experiên-
cia se relaciona à sua auto-
estima. Não se perturbe mais
com o passado e dê passos
novos para criar oportunida-
des ainda melhores daqui
para frente. Renove-se!

As expectati-
vas o deixam
vulnerável e
ansioso. É im-

portante não cair em arma-
dilhas que se repetem. Ago-
ra você é uma nova pessoa
vivendo talvez a mesma ex-
periência, mas em condições
diferentes. Cure-se e se li-
berte de padrões abusivos.
Equilibre-se!

Você pode se
sentir frustra-
do com expe-
riências que

tocam a sua filosofia de vida,
um curso ou uma viagem. É
preciso se conectar com a
verdade que faz seu coração
vibrar. Mesmo que tudo es-
teja sendo diluído, a sua es-
sência deve ser preservada.
O novo bate à porta.

É preciso
avaliar os mo-
vimentos fi-
n a n c e i r o s

com mais realidade. Investi-
mentos devem ser encami-
nhados com mais seguran-
ça. Uma questão do passa-
do vem sendo encerrada, o
que traz ansiedade para de-
senvolver os seus projetos.
Mas os caminhos estão aber-
tos e são novos!

Uma pessoa
do passado
pode voltar
para que situ-

ações sejam resolvidas defi-
nitivamente. Podemos tam-
bém falar da memória de
uma pessoa. Virginiano, é
momento de curar ressenti-
mentos, mágoas e possíveis
arrependimentos. Não é tar-
de para recomeçar!

É preciso cuidar
dasuasaúdeeda
formacomovem
desenvolvendoa

suarotina.Tenhaatençãocomdes-
gastesoumedosquevêmsendocar-
regados do passado. O céu lhe dá
condiçõesde renovar tudoeseguir
o fluxo das atividades diárias com
mais leveza e inovação.

Um sentimento
por uma pessoa
dopassadoestá

sendo revisado. Você pode se sen-
tir angustiado, o que afeta a sua
autoestima. É preciso entender
as relações de afetos tanto no
campo amoroso quanto no cam-
po das amizades. Uma nova pes-
soa deseja entrar na sua vida.

Busque enxer-
gar uma pessoa
com realidade.
Você pode se

sentir frustradona relaçãocomal-
guém. Essa pessoa pode ser um
parente, umcônjuge, sócios etc. É
preciso avaliar o cenário com en-
tendimento e sabedoria para que
vocêpossa curar e soltar qualquer
tipo dedependência.

As relações in-
terpessoais são
confusasecarre-

gadas de enganos, expectativas e
desentendimentos. Essa experiên-
cia afeta diretamente o seu traba-
lho ou a sua rotina. Capricorniano,
é preciso se comunicar com ver-
dade e objetividade, se não quiser
cair numa armadilha.

Tenha atenção
com conflitos
relacionados a
questões finan-

ceiras. A experiência pode en-
volver heranças, pensões, par-
tilhas, inventário e investimen-
tos altos. A experiência afeta
diretamente a sua autoestima.
Não permita que isso abale o seu
lado emocional. Há novos movi-
mentos em família.

Você estámuito
mexido e vulne-
rável em relação

a questões que tocamdiretamen-
te a família. Pisciano, é preciso se
posicionar de uma forma nova ou
diferente. O passado volta justa-
mente porque você não fez o que
deveria ter feito naquela época!
Mudeoseucomportamentoesiga
de uma forma criativa.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DI-

FÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE,
peça esta ajuda a Santo Expedito que é o San-
to dos Negócios que precisam de Pronta Solu-
ção e cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Cau-
sas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora
de Aflição e Desespero, intercedei por mim jun-
to ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vós que
sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o San-
to dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos De-
sesperados, Vós que sois o Santo das Causas
Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me For-
ça, 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 Fa-
mília, atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei gra-
to 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 fa-
zer o Sinal da Cruz.

Em agradecimento, mandei publicar e dis-
tribuí um milheiro desta oração, para propa-
gar os benefícios do grande Santo Expedito.
Mande você também publicar imediatamente
após o pedido.
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Geral

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas doCoqueiro eMarechal Rondon, no JardimSão
Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Independen-
te, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Piscinão�.
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

- Empregada Doméstica
-Auxiliar de Confeitaria
- Padeiro
- Auxiliar de Refrigeração
- Técnico em Refrigeração
- Babá
- Assistente de Loja - PCD
- Assistente Administrativo
- Balanceador de Rodas
- Recepcionista - trabalho noturno
- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Office Boy
- Designer Gráfico
- Gerente Comercial
- Supervisor de Cobrança

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.

COMUNICADO
A Viena Siderúrgica S/A, CNPJ nº 07.609.993/0001-42, torna público que recebeu da

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais � SEMA, em 29 de abril de 2022,
a Outorga de Direito de Uso n° 0161005/2022, para captação de água subterrânea no ponto
de coordenadas geográficas: latitude 4°53�23,5�S e longitude 47°23�51,8�W, situado na
Fazenda Medalha, zona rural do município de Açailândia/MA, bacia hidrográfica do rio Me-
arim, com finalidade de uso para indústria, vazão autorizada 6.0 m³/h ou 120.0 m³/dia e período
de bombeamento de 20 h/dia, conforme dados constantes no e-processo nº 221801/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La
Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 � Amarante do Maranhão/MA,
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº 016/2022 -
GAP de 04 de março de 2022, torna público que, com base na Lei Federal
n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15
da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Com-
plementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/
2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove
horas) do dia 21 de Outubro de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de kit enxoval para recém-nascido
(kit bebê), para atender as gestantes em situação de vulnerabilidade
social, assistidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de
Amarante do Maranhão/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 consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do
nosso endereço eletrônico no site: https://http://amarante.ma.gov.br ou
no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 07 de Outubro de 2022.
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede
naAv. Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 �Amarante do
Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria
nº 016/2022 - GAP de 04 de março de 2022, torna público que, com base
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/
2021, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/
2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 14:00hs
(catorze) do dia 21 de Outubro de 2022, a licitação na modalidade PRE-
GÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
Registro de Preços para eventual aquisição de Cestas Básicas para Dis-
tribuição Gratuita para atender as famílias que vivem e situação de vulne-
rabilidade social do Município deAmarante do Maranhão/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 ho-
ras), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https:/
/http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 07 de
Outubro de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICON° 024/2022 - PORTALDECOMPRASPUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal deAmarante do Maranhão/MA, com sede naAv.
Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 � Amarante do Mara-
nhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº
016/2022 - GAP de 04 de março de 2022, torna público que, com base na
Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/
2021, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/
2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs
(nove horas) do dia 24 de Outubro de 2022, a licitação na modalidade
PREGÃO, na formaELETRÔNICA, do tipoMenorPreço, por Item, objetivando
Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de recuperação
da pavimentação asfáltica da malha viária da cidade deAmarante do Mara-
nhão � 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://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COM-
PRAS PUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclare-
cimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA),
07 de Outubro de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

Porto Seguro/BA - A Po-
lícia Federal deflagrou nama-
nhã desta quinta-feira (6/10),
em ação coordenada com a
Corregedoria Geral da SSP/
BA, a Operação Tupã, que
investiga as circunstâncias,
materialidade e autoria do cri-
me de homicídio que teve por
vítima o menor, de 14 anos,
identificado como pertencen-
te à Etnia Pataxó, e que veio
a óbito após ser atingido por
disparo de arma de fogo em
ataque realizado a grupo de
ocupantes de uma fazenda si-
tuada na cidade de Prado, no
sul da Bahia, no dia 4 de se-
tembro último.
Policiais Federais cumprem

três mandados de prisão pre-

Ribeirão Preto/SP - A
Polícia Federal, em conjunto
com a Receita Federal e GA-
ECO do Ministério Público
Federal, deflagramnesta quin-
ta-feira, 6/10, a Operação
Octupus. O objetivo é desar-
ticular e desestruturar finan-
ceiramente uma organização
criminosa.
Ao longo da apuração,

constatou-se que os alvos prin-
cipais constituíram empresas
de fachada ou utilizaram as
pessoas cooptadas diretamen-

PF, Receita e GAECO fazem operação
contra organização criminosa

Os trabalhos se desenvolveram a partir da análise de movimentações financeiras suspeitas, diligências de campo e outras técnicas especiais de investigação
te, com a finalidade de estabe-
lecer uma rede financeira pa-
ralela aos bancos e, com isso,
movimentarvaloresprovenien-
tes de práticas delituosas.
Essas ações eram para

manter e perpetuar as ações
criminosas e a própria estrutu-
ra concebida da organização,
além de se buscar conferir
uma falsa aparência de licitu-
de dos valores reinseridos em
circulação, através dos diver-
sos segmentos de atividades
comerciais e empresariais.

Os atuais líderes do grupo
iniciaram suas práticas deliti-
vas com o descaminho. As
condutas eram - e são até os
dias atuais -voltadas a inserir
irregularmente produtos ele-
trônicos e de informática em
território nacional, oriundos do
Paraguai.
No decorrer da empreita-

da criminosa, os investigados
foram se especializando ao
ponto de desenvolverem um
sistema de lavagem de dinhei-
ro que consistia na utilização
de pessoas físicas e jurídicas
de fachada para movimentar

os recursos, de forma a ocul-
tar os verdadeiros donos.
Os dividendos provenientes

das ações criminosas eram de-
positados nas contas bancárias
dos �laranjas� e utilizados para
o pagamento de fornecedores
dos produtos de origem estran-
geira importadosdaChinaedos
EUA,posteriormente, enviados
ao Paraguai, chegando clan-
destinamente aoBrasil e vendi-
dos por empresas do grupo e
de outras pessoas que se vali-
am de seus serviços.
Nesse cenário, com o pas-

sar do tempo, foram se tornan-

do mais complexas e sofisti-
cadas as estratégias financei-
ras da organização criminosa,
assim como as demais estru-
turas de logística e a quanti-
dade de integrantes.
Comoconhecimentoadqui-

rido para estabelecer o sistema
financeiro próprio de lavagem
dedinheiro, os investigados co-
meçaram a utilizar sua estrutu-
ra para outras organizações li-
gadas ao tráfico de drogas, cor-
rupção, etc., e com issodiversi-
ficar sua fonte de recursos.
Em suma, foi apurado o

seguinte ciclo delitivo: a) cria-
ção de empresas de fachada
e aliciamento de �laranjas�, b)
operações financeiras de en-
trada e saída de recursos das
contas bancárias em nome das
empresas de fachada e �laran-
jas�; c)evasão de divisas por
intermédio do envio de recur-
sos ao exterior via pagamen-
tos de importações de tercei-
ros, dólar cabo, criptoativosou,
fisicamente, por pessoas co-
optadas em regiões de fron-
teira ou que saiam dos gran-
des centros com os valores
ocultos em veículos, tendo
como destinosmais comuns o
Paraguai e Uruguai.

Foram cumpridas medidas
autorizadas pela Justiça Fede-
ral em diversos locais, com a
participação de cerca de 200
policiais federais e 24 servi-
dores da Receita Federal.
Nototal, foramcumpridos45

mandados de busca e apreen-
são e 36 mandados de prisão,
dos quais 22 de prisão tempo-
rária e 14 de prisão preventiva.
Até omomento, foram con-

duzidos à sede a Delegacia da
Polícia Federal de Ribeirão
Preto-SP, 20 presos, bloquea-
dos U$ 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil dólares) em
criptomoedas, apreendidos
vários carros de luxo, dinhei-
ro em espécie e joias, que ain-
da estão sendo contabilizados.
Os investigados irão respon-

der por crimes contra o sistema
financeiro, lavagemdedinheiro,
sonegação tributária, evasão de
divisas,falsidadeideológica,des-
caminhoeorganizaçãocrimino-
sadentreoutrosapuradosaolon-
go da investigação.
As penas somadas até o

momento variam entre míni-
mas e máximas de 12 a 38
anos de prisão. (Comunica-
ção Social da PF em Ribei-
rão Preto/SP)

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

PF deflagra operação para apurar
homicídio de menor indígena

ventiva e cinco mandados de
busca e apreensão na cidade
de Teixeira de Freitas/BA.
As investigações seguem

em segredo de Justiça e a de-
flagração da fase ostensiva
objetiva a colheita de provas
que, após análise, possamcon-
tribuir para o completo escla-
recimento dos fatos.

Balanço da Operação
No total foram cincoMan-

dados de Busca e Apreensão
em Teixeira de Freitas, Ita-
maraju e Porto Seguro.
Ainda, realizadas apreensões
de armas, notebook, celular e
material biológico. (Serviço
de Comunicação Social Po-
lícia Federal / Bahia)
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