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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

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

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

By Isabel Mueller

Observe com
atençãoas inten-
ções de uma
pessoa. Numa

conversa, você poderá entender
como deve guiar umprojeto ou uma
parceria. Amplie o seu campo de
visão, porque dessa forma poderá
superar um desafio que envolve um
grupo de pessoas.

Éfavorávelencer-
rar uma situação
que segue insus-
tentável com um

colega de trabalho ou funcionário.
Agora você consegue enxergar a si-
tuação para encerrar relações com-
plexas. É preciso ter sabedoria para
interagir com o novo contexto que
vem sendo reconstruído.

Não se preocupe
como fato de es-
tar incomodan-
do algumas pes-

soas. O seu sucesso pede de você
novas posturas e coragem. Preo-
cupe-se em focar o que é essenci-
al para o desenvolvimento dos seus
talentos e elimine as ervas dani-
nhas pela raiz.

Existem rela-
ções complexas
que exercem um
controle sobre

você. As relações podem envolver
uma pessoa muito próxima, em
quem você depositou a sua confi-
ança e que te trouxe vulnerabilida-
de. É importante ser estratégico
nesta fase.

Tome cuidado
com o que você
escuta nos corre-
dores e com a

maneira como vai lidar com essas
informações. Você tem em suas
mãos a oportunidade de ajudar uma
pessoa próxima,mas isso pode cau-
sar um mal-estar com outras pes-
soas. É momento de expor as suas
virtudes.

A prosperidade
vem para aque-
les que vibram a
paz em suas

ações. Virginiano, me fale: você
está em paz? Tome cuidado com
o ego e com uma atitude arrogan-
te. É momento de se libertar de
relações nocivas, que vêm sendo
sustentadas por você.

Você vem enxer-
gando situações
podres que vêm

de relações tóxicascompessoaspró-
ximas.Tomecuidadopara não se su-
jar por causa dessasmesmas situa-
ções. Os sentimentos de ódio e vin-
gança podem trazer grandes proble-
mas. Use a sua sabedoria e aprenda
aeliminaraservasdaninhaspela raiz,
mas não se contamine.

Tome cuidado
compessoas que
o influenciam de
uma forma nega-

tiva. Escorpiano, você precisa apren-
der a julgar pessoas e a discernir si-
tuações. Caso sinta necessidade,
procure ajuda espiritual ou um bom
terapeuta. Está na hora de enxergar
uma situação.

Se você depende
de outras pesso-
as para resolver
uma situação fi-

nanceira, o cenário segue intenso e
caminha para um encerramento.
Existeumasituaçãotensaequeexer-
ce um controle sobre suas ações. O
melhor é desapegar e sair dessa tra-
ma. Sagitariano, você está em con-
dições de ampliar o seu olhar.

Você pode estar
passandoporuma
situação desafia-
dora, na qual se

torna umdelator. Essa experiência o
deixa na linha de frente e pede estra-
tégia. Assumir o controle para se
posicionar é um risco, mas se você
exercer essa função com sabedoria,
conseguirá ganhos eméritos. Esteja
do lado da luz.

Aquariano, exis-
temdiversas situ-
ações que você
vemguardandose-

cretamente.Umainformaçãopodeter
chegado aos seus ouvidos, trazendo
incômodos,mas também libertação.
Apartir dessa informação, escolha o
caminho que deseja trilhar.

Pisciano, temuma
pessoaquedeseja
controlar uma si-
tuação financeira,

e a experiência pode ter uma relação
direta comheranças, investimentos
e acertos de contas. Analise se essa
pessoaéde confiança.
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Publicação Legal

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

GN202 �GLBIOENERGIA
6047 RONANLOPESFEITOSA OP deMaìquinas SR 848386/ 0050MA

AempresaGNENPREENDIMENTOSFLORESTAISEIRELLI, CNPJ 08.800.028/0001-
15, localizada à Rua Amazonas, 467 - Nova Imperatriz, nesta cidade de Imperatriz-
MA., CONVOCAOSFUNCIONÁRIOSABAIXORELACIONADOSPARARETORNAREM
AOTRABALHO NO PRAZO DE 72 HORAS sob pena de demissão conformeART. 482,
Letra I, do Decreto Lei 5.482 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

Imperatriz-MA, 25 de outubro de 2022
GN101
6205
6739
6273
6365
6740

6263
6253
6924
7146

FUNÇÃO
Trab. Florestal
Trab. Florestal
Trab. Florestal
Trab. Florestal

Trab. Florestal
Trab. Florestal
Trab. Florestal
Trab. Florestal
Trab. Florestal

CTPS
6705186/0050TO
0860393/3219TO
30449/00011TO
74114/00007TO

07588/00004TO
25130/00068PA
3555/00011TO
13583/00011TO
89648/00075PA

SINOBRASFLORESTAL
ANTONIELSANASCIMENTO
ARINALDODOSSANTOSSOUSA
FABIANODASILVAARAUJO
FRANCINALDONUNESDASILVA
NATANAELGOMESDASILVA
CARNEIRO
ROMULODASILVATOME
SANIELVIANAAS
TIAGODESOUSA JARDIM
WENDERSONSILVADEABREU

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2022 (SRP) A Prefeitura Municipal de
João Lisboa � MA, por seu Pregoeiro e Equipe deApoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição eventual e
futura de móveis e eletrodomésticos. 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 deAbertura: 18 de novembro 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, poden-
do 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) atra-
vés de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comis-
são Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Mu-
nicipal 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 VENÍ-
CIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

(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

- Empregada Doméstica
- Balanceador de Rodas
- Vendedor Interno
- Designer Gráfico
- Supervisor de Cobrança
- Auxiliar de Marceneiro
- Auxiliar de Carpinteiro
- Repositor de Supermercado
- Auxiliar de Farmácia - PCD
- Comprador
- Operador de Caixa
- Atendente de Balcão
- Padeiro
- Recepcionista
- Babá
- Diarista
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Copeira de Hotel
- Almoxarife.

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.

Barreiras/BA - A Polícia
Federal deflagrou nesta quar-
ta-feira (26) a Operação
Apokrypha, que visa à re-
pressão de atos infracionais
análogos ao crime de terro-
rismo, praticados por meio de
perfis anônimos nas redes
sociais, com o objetivo de
causar terror e proferir ame-
aças direcionadas à comuni-
dade escolar doMunicípio de
Barreiras/BA.
A investigação foi iniciada

em razão de uma denúncia
formulada por um cidadão, na
Delegacia de Polícia Federal
em Barreiras, noticiando di-
versas conversas postadas em
redes sociais, sobre o plane-
jamento de um atentado que
seria realizado em diversas
escolas do município de Bar-
reiras, nessa semana, com o
objetivo de matar diversas
pessoas.
Após as diligências inves-

tigativas, a Polícia Federal lo-
grou êxito em identificar o
menor, que seria um dos res-
ponsáveis pelas postagens
com ameaças.
Mediante autorização judi-

cial, a Polícia Federal cumpriu
mandado de busca e apreen-
são na residência do suspeito

MPF vai à Justiça para obrigar Funai
a sepultar �índio do buraco�

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ingressou com
uma ação civil pública, com
pedido liminar, para que a Jus-
tiça Federal obrigue a Funda-
çãoNacional do Índio (Funai)
a fazer o sepultamento do in-
dígena Tanaru, conhecido
como índio do buraco no lo-
cal onde viveu e morreu. Na
ação, o MPF também pede
que o sepultamento seja de
acordo com as tradições dos
indígenas daquela região e
que o local do sepultamento
seja preservado de forma per-
manente.
O índio do buraco foi en-

contradomorto em sua palho-
ça, dentro de sua rede de dor-
mir, no dia 23 de agosto, já em
estado de putrefação, indican-
do que a morte pode ter ocor-
rido 30 ou 40 dias antes. O
corpo foi levado para a sede
da Polícia Federal (PF) em
Brasília para coleta de amos-
tras e realização de laudos e
exames e depois devolvido
para a Delegacia de PF em
Vilhena, onde está até o mo-
mento.AFunai local afirmou
já ter tomado providências
para o funeral e a Polícia Fe-
deral indicou que todas as
amostras necessárias para a
realização de exames e lau-
dos foram extraídas.
O MPF ressalta na ação

que é direito fundamental a
dignidade e a memória do in-
dígena morto, bem como de
seu povo, dos povos indígenas
deRondônia e doBrasil e tam-
bém dos próprios servidores
da Funai que o salvaram do
extermínio e atuaram por dé-
cadas na sua proteção. Se-
gundo os procuradores, esse
direito está sendo aviltado
pela demora excessiva e des-
necessária para a realização
do funeral.
Genocídio - O índio do

buraco foi identificado pela
Funai em junho de 1996. Era
o único sobrevivente de uma
etnia desconhecida em condi-
ção de isolamento. Após o
genocídio de seu povo, ele vi-
veu em isolamento na sua ter-
ra, nunca quis contato com
não-índio. A característica
que possui maior destaque
entre seus hábitos é o buraco
escavado por ele em todas as
suas habitações identificadas.

Arte: Ascom/MPF sobre foto de divulgação da Funai

Até o momento não se tem
uma clara conclusão sobre as
razões que o levaram a fazer
os buracos.
Uma equipe da Funai mo-

nitorava o indígena e, quando
o encontroumorto, não verifi-
cou vestígios da presença de
outras pessoas ou de violên-
cia. Ele com �chapéu� na sua
cabeça e plumagens de penas

de arara na nuca, revelando
consciência e preparativos
para a morte ou pós-morte.
Todos os seus pertences per-
maneciam nos seus devidos
lugares, com seu arco e fle-
chas escorados ao lado da
rede. Tudo indica que o índio
teria passado mal ou se ma-
chucado acidentalmente e dei-
tou-se ali para morrer. Na pa-

lhoça havia uma grande quan-
tidade demilho armazenado e
muitos frutos de mamão em
sua roça.
A ação é a de número

1002480-07.2022.4.01.4103 e
pode ser consultada no site da
Justiça Federal.AFunai já foi
intimada a se manifestar no
prazo de 48 horas. (Asscom
MPF em Rondônia)

PF deflagra operação contra atos
infracionais análogos ao crime de terrorismo
Suspeito teria proferido, em redes sociais, ameaças à comunidade escolar do Município de Barreiras/BA

com o objetivo de impedir a
ação delituosa, bem como re-
colher elementos para o pros-
seguimento das investigações.
O nome da operação reme-

te à palavra do grego e era o
nome usado pelos escritores

eclesiásticos para determinar
assuntos secretos de origem
ignorada, falsa ou espúria.
As investigações seguem

em segredo de justiça. (Co-
municação Social da Polícia
Federal na Bahia)

Divulgação/PF
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