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

Hoje você está
mais individua-
lista e fazendo as
coisas conforme

a sua vontade. O bom disso é que não
entrará em discussões nem dará bola
para coisas que não te interessam. O
lado ruim disso é que você não con-
seguirá ser empático, então é um
momento complicado para as suas
relações. Quanto mais conseguir
equilibrar o desapego com o lado
amoroso, mais o seu dia avançará. É
importante tomar decisões e domi-
nar os seus desejos.

Você está extre-
mamente sedu-
tor. A sua popula-
ridade está em

alta, assim como a sua sensibilida-
de. O lado bom disso é que você con-
seguirá ser generoso e dificilmente
vai dizer �não�, pois está muito aber-
to para as necessidades das pesso-
as. O seu lado protetor e amoroso
está intenso. Dia positivo para as re-
lações amorosas e para a sua capa-
cidade de doação a qualquer pessoa.
Tome cuidado com o excesso de ge-
nerosidade.

Hoje você está
com muita criati-
vidade. Aproveite
esse lado criativo

para iniciar coisas e comece a se pla-
nejar, porém não perca essa inspira-
ção divina que está chegando. Tam-
bém poderá ter iniciativas, com vitó-
rias, caso esteja gostando de alguém.
Então pode abrir o coração, pois verá
reciprocidade do outro lado. Não te-
nha medo e se lance ao desconheci-
do, àquilo que você quer, pois poderá
conseguir.

Neste dia, você
poderá contar
muito com a aju-
da das pessoas,

podendo ser beneficiado com a gene-
rosidade alheia. Aproveite e saiba re-
ceber, pois a ajuda pode vir de luga-
res de onde você menos espera, não
necessariamente daquelas pessoas
com quem vocêmais tem intimidade.
O seu dia está harmônico, tranquilo e
fluído, então você consegue produzir
e avançar bastante nos seus planos
e projetos.

Alguma novidade
está chegando.
Pode ser uma
oportunidade de

trabalho ou notícias de alguém da fa-
mília. Seja o que for, a possibilidade
de ser positiva é muito maior do que
de ser negativa, mas saiba lidar com
entraves e situações nas quais você
pode ficar insatisfeito. É importante
abrir mão e desapegar, pois nem tudo
está ligado a você diretamente. Tome
cuidado para não ficar se metendo
na vida dos outros.

Dia de finalizar
pendências, tare-
fas e situações
para abrir espa-

ços para coisas novas acontecerem
na sua vida. Não fique procrastinan-
do. Se puder recorrer à ajuda de al-
guém, será mais fácil. Descentralize
um pouco e compartilhe as suas res-
ponsabilidades com os outros. Tome
cuidado com o senso de julgamento e
seja mais humanista e equilibrado.
Procure ver as coisas a partir de uma
nova perspectiva para o seu dia ser
mais leve.

Existe uma vonta-
de grande de se
cuidar. Vale a
pena entrar em

algum movimento novo, como uma
dieta, um trabalho, um exercício ou
um projeto. Tudo que você começar
hoje poderá ser bem-sucedido. Tome
cuidado com a passividade, ficando
meio apático às situações, deixando
as coisas correrem meio soltas. Se
não colocar um pouco de ordem, o dia
será um caos. Vale a pena corrigir
algo, melhorar alguma situação en-
tre você e alguém.

Dia tranquilo, no
qual você poderá
se priorizar, man-
tendo o convívio

com as pessoas que ama e com os
amigos. Tome cuidado somente com
os excessos ou com a sensação de
vazio, de que nada está bom. De re-
pente, você tem tudo e não está agra-
decendo tudo o que tem. Olhe em vol-
ta e perceba que está tudo bem, en-
tão viva um dia de gratidão, de con-
tentamento, pois, fora isso, o seu dia
vai ser vazio e você poderá ficar insa-
tisfeito.

Hoje a sua família
está potencializa-
da e você poderá
colocar mais

energia e foco nas suas questões do-
mésticas e familiares, podendo fazer
algumamudança. Tome cuidado com
dúvidas, pois poderá ficar entre coi-
sas do passado e coisas do futuro.
Tente se organizar no presente. Faça
uma reflexão e uma autoanálise para
entender o que está pensando e que-
rendo, então organize a sua vida no
presente.

Hoje, a sua comu-
nicação está ativa-
da e vale muito a
pena levar pala-

vras de amor e de esperança para as
pessoas à sua volta, fazendo a dife-
rença no seu grupo e no seu trabalho.
É um bom dia para resolver proble-
mas. As pessoas estão te ouvindo e
você está sociável e popular. O dia
tende a ser agitado, mas tudo trans-
corre positivamente, principalmente
se você tiver capacidade de adapta-
ção e comunicação.

Vênus entra em
Peixes e potenci-
aliza muito a sua
capacidade de ne-

gociar, de ganhar espaço, de realizar
os seus projetos e os seus desejos.
Essa Lua em Vênus potencializa o seu
autocuidado e a sua autoestima, en-
tão você pode ter muitos ganhos e
assinar contratos para compras, para
vendas e para ganhar dinheiro. Tome
cuidado apenas com os excessos e
mantenha os pés no chão.

Vênus entra em
Peixes, favore-
cendo a sua sorte,
a autoestima e a

sua popularidade. Você está com
senso de liderança, mas tudo preci-
sa acontecer tranquilamente. As
pessoas tendem a te procurar para
resolver problemas. Você está em
um movimento ascendente, de cres-
cimento e prosperidade. Aproveite
esse trânsito de Vênus em Peixes e
materialize seus sonhos, porém para
isso é preciso ter uma boa dose de
fé e autoconfiança.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO!
Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da
Cruz.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.
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Conexão Rural comemora
10 anos em Parauapebas

O jornalista Lima Rodrigues, produtor e apresentador do
Conexão Rural, reuniu amigos, patrocinadores, autoridades e
jornalistas, no Restaurante A Goianita, que fica no pátio do
Atacadão Macre, em Parauapebas (PA), para comemorar
os 10 anos do programa, que é a voz do campo na TV.

O evento foi aberto com a música do maranhense radicado
em Parauapebas,  Haroldo Braga, e da cantora Rafaela Duar-
te, que estava acompanhada da pianista Olga Nascimento.

160, km 03). O buffet ficou sob a responsabilidade do Restau-
rante A Goianita.

Tom Cleber
O cantor maranhense de São João dos Patos tem um públi-

co cativo em Parauapebas (PA). Mais uma vez ele fez uma
grande apresentação na cidade. Foi no sábado, dia 2 de abril,
no Buteco do Villa, no bairro Cidade Jardim, do empresário e
amigo Nazareno José da Silva.

O romântico Tom Cleber estará no próximo fim de semana
no Conexão Rural, que trará também o Grupo de Danças Fol-
clóricas Raízes Parauara, que se mantém na divulgação do
verdadeiro carimbó.

O programa traz ainda reportagens sobre a 3ª Conferência
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, promovida
pela Secretaria de Produção de Parauapebas, e sobre o lan-
çamento do Projeto Canaã Cidade Junina, que pretende trans-
formar o município na rota das grandes festividades do mês
de junho.

Combate às doenças e pragas que impactam a soja e o mi-
lho são destaques da UPL no Show Safra, em Lucas do Rio
Verde (MT)

A UPL, uma das quatro maiores empresas de soluções
agrícolas do mundo, participou do Show Safra, em Lucas do
Rio Verde (MT). A companhia, de origem indiana, apresen-
tou aos produtores da região Evolution, uma eficaz solução
para o combate aos fungos na soja, além de sua nova unidade
de negócios – a Natural Plant Protection (NPP) – e a cam-
panha Guardiões da Produtividade, focada em insetos que
também afetam o milho.

“Este evento foi uma grande oportunidade para estreitar os
laços com os agricultores de Lucas do Rio Verde e região. A
cidade é uma potência do agronegócio e, sozinha, colhe 1,9 milhão
de toneladas de soja e milho, trabalho de qualidade que rende mais
de R$ 1,7 bilhão por ano aos agricultores”, destacou a engenheira
agrônoma Juliana Ferreira Simões, consultora de desenvolvimen-
to de mercado da UPL Brasil na região, citando dados do IBGE.

Para manter a alta produtividade, os sojicultores precisam
estar atentos às principais doenças fúngicas: mancha-alvo, fer-
rugem asiática, antracnose, crestamento-foliar e oídio, que po-
dem causar perdas de até 80% da colheita. Atenta a esse pe-
rigo, a UPL recorreu à ciência e desenvolveu Evolution, fungi-
cida completo com ação multissítio, mistura tripla com formu-
lação exclusiva, já testada com sucesso em todo o Brasil.

tfólio de insumos e tecnologias de origem natural e biológica
da UPL. A divisão, de presença global, tem por objetivo mol-
dar e escalonar as biossoluções do futuro.

Dia do Jornalista
Nesta quinta-feira, 7 de abril, será comemorado o Dia do

Jornalista, uma das mais importantes profissões do mundo.
Então, antecipadamente, parabenizo todos os colegas jorna-
listas que atuam no dia a dia levando a informação com pre-
cisão para o leitor.

Pode ser notícias dos mais diversos segmentos:
- rural, como é o meu caso nos últimos 10 anos, com o

programa Conexão Rural;
-  política, como é o caso em Imperatriz do nosso editor e

colunista de O Progresso, Coló Filho, e tivemos também o sau-
doso Frederico Luiz, o “Fred”, que nos deixou há pouco tempo;

- policial, como faz tão bem o amigo Dema de Oliveira no
jornal O Progresso;

- E esporte, também com o Dema de Oliveira,  e  outro
colega de profissão, o experiente Willian Marinho, e o talen-
toso blogueiro Carloto Júnior, o Homem de Pedreiras.

E em nome do Mestre do Jornalismo paraense, mas que
trabalhou em O Progresso no começo da década de 1980,
Hiroshi Bogéa, hoje, residente em Marabá, saúdo todos os
colegas de profissão que exercem com dedicação e profissi-
onalismo o autêntico jornalismo.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 – CPL SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS (SRP) OBJETO: Aquisição eventual e futura de materiais de
construção, elétricos e hidráulicos para a Administração Pública Munici-
pal. ABERTURA: 26 de Abril de 2022 às 08:00 horas. ENDEREÇO: Rua
Padre Cícero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. TIPO LICITA-
ÇÃO: Menor Preço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus
anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação
ao Pregoeiro por meio do e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, ain-
da, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), a ser recolhido através 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 Rua
Padre Cícero nº 51 Centro São Francisco do Brejão – MA. GENILSON
ALVES DE SOUSA - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 – CPL  OBJETO: Aquisição de pneus
para a frota de veículos da Administração Pública Municipal. O Pregoeiro
Oficial comunica aos interessados que a data da sessão pública do cer-
tame em epígrafe fora redesignada  para o dia 19.04.2022 às 10:00 hs
(dez horas). Todas as demais condições do instrumento convocatório
permanecem inalteradas. GENILSON ALVES DE SOUSA - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – CPL  OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de
recuperação da pavimentação asfáltica da malha viária do município de
São Francisco do Brejão (MA). O Pregoeiro Oficial comunica aos interes-
sados que a data da sessão pública do certame em epígrafe fora rede-
signada  para o dia 19.04.2022 às 14:00 hs (quatorze horas). Todas as
demais condições do instrumento convocatório permanecem inalteradas.
GENILSON ALVES DE SOUSA - PREGOEIRO

- Mecânico de Veículos Leves e Pesados
- Auxiliar de Mecânico
- Mecânico de Motos
- Manicure e Pedicure
- Pedreiro
- Ajudante de pedreiro
- Auxiliar de Carga e descarga.

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

Fone: (99) 99164-2090.

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.

Na cerimônia oficial, comandada pelo radialista Mc Loba-
to, Lima Rodrigues agradeceu a presença de todos e o apoio
do Atacadão Macre para que o evento pudesse ser realizado.
Na realidade, o programa fez 10 anos dia 18 de dezembro do
ano passado, mas só agora, graças ao apoio deste grande
parceiro, conseguimos realizar este jantar, com a participa-
ção de cantores da cidade e de Canaã dos Carajás (PA), que
já se apresentaram várias vezes no Conexão Rural.

Entre os presentes ao evento estavam os diretores do Ata-
cadão Macre, Júnior  José Boeri, Ediano Boeri, José Boeri,
Eleandro Rosgoki, Edson Carlos Lopes Carrara e Gilberto Pe-
dreira Menezes; o diretor-geral do Campus da Universidade
Federal Rural da Amazônia (Ufra) em Parauapebas, Vicente
Filho; o empresário e ex-secretário de Desenvolvimento de Ca-
naã dos Carajás, Jurandir dos Santos; os produtores rurais Ge-
raldo GB e Maria, que representaram o Sindicato dos Produto-
res Rurais de Parauapebas (Siproduz); o advogado e pecuaris-
ta Geraldo Pedro, criador de búfalos no município; o casal Ro-
berto e Perina Rodrigues, que produz o café do caroço de açaí;
os diretores da HD Produções, Edinan Pereira e Salgadinho; o
gerente do Magazine Liliani na cidade, Agamenon Guerra; o
gerente da Casa da Roça em Parauapebas, Glauberto; o editor
do Conexão Rural, João Filho (Pezão); o proprietário do Res-
taurante A Goianita, André Miranda, admiradores do progra-
ma, entre outros convidados.

Todos os participantes que receberam o Troféu Parceiro
do Conexão Rural e discursaram no evento destacaram a
importância do Conexão Rural na área do agronegócio e da
agricultura familiar, a credibilidade do programa e seu alcan-
ce agora até mesmo no Brasil e no exterior.

O Conexão Rural é veiculado todo sábado às 9h30 pela
Rede TV, com reprise no domingo no mesmo horário; pela
TV Milagro Brasil na parabólica; nos sites parceiros TV Web
O Progresso, de Imperatriz (MA); O Nortão, de Porto Velho;
Minuto Rural, de Miraí do Sul (PR); Folha do Bico, de Ara-
guatins (TO); Norte Agropecuário, de Palmas (TO); pelo canal
no You Tube Conexão Rural Brasil, além das redes sociais do
jornalista Lima Rodrigues, incluindo dezenas de grupos de
WhatsApp, entre os quais os formados por produtores rurais
do sudeste do Pará.

Lima Rodrigues e os empresários Ediano e Júnior
Boeri, do Atacadão Macre, em Parauapebas (PA)

Ana Cláudia Aragão

O evento comemorativo aos 10 anos do Conexão Rural
foi encerrado com as músicas de Arnaldo César e Tiãozi-
nho; Eliezer e Mislaine Galvão e Suellem Fernanda, de Ca-
naã dos Carajás.

Os objetos de decoração do espaço da festa, no Restauran-
te A Goianita, que lembravam as coisas da roça, foram cedidos
pelas lojas Agroteles (Av. JK, Rio Verde) e Casa da Roça (Rua
F, Cidade Nova) e Lima Rodrigues vestia calça, camisa e cinto
da Trendy Country (Pátio do Atacadão Macre na  Rodovia PA

Este colunista e o cantor maranhense
Haroldo Braga, cover do Rei Roberto Carlos

Ana Cláudia Aragão

Lima e o casal de produtores rurais
Maria e Geraldo GB, da Fazenda Tetéia,
na Festa dos 10 anos do Conexão Rural

“Lançamento recente, Evolution possui três ingredientes ati-
vos que se combinam, com ação sistêmica e multissítio em um
único produto. A ação multissítio significa que Evolution atua
sobre diversos pontos do metabolismo dos fungos, evitando a
resistência. Com isso, o agricultor tem segurança no manejo
de doenças, promovendo a manutenção do potencial produtivo
e obtendo alta produtividade”, destacou Marcelo Figueira, ge-
rente de fungicidas da UPL Brasil.

Guardiões da produtividade
Durante o evento, a UPL também apresentou “Guardiões

da Produtividade”, campanha criada para auxiliar os agriculto-
res a intensificar o combate aos insetos no campo, tendo em
vista o alto potencial de incidência de pragas no clima tropical
do país. “Nossos programas de manejo atendem às principais
necessidades dos agricultores, proporcionando os melhores re-
sultados, mesmo em condições adversas “, salientou o gerente
de inseticidas da UPL Brasil, Sérgio Chidi.

Dois produtos estão no centro da campanha: Sperto e
Perito. ”Ambos são conhecidos dos produtores pela exce-
lente eficácia, reduzindo os danos causados pelas principais
pragas da soja e do milho, como os percevejos, a mosca-
branca e a cigarrinha”, explica Chidi. A campanha conta com
site exclusivo (www.guardioesupl.com.br). Nele, o produtor
assiste a depoimentos de quem usa as soluções e, ainda, acom-
panha um podcast com especialistas sobre o assunto. (Texto
Comunicação – SP).

Proteção natural de plantas
A UPL é referência no desenvolvimento de soluções sus-

tentáveis para a agricultura. Esse pilar fundamental da compa-
nhia também esteve presente no Show Safra, por meio da
Natural Plant Protection (ou “proteção natural de plantas”) –
marca que consolida mundialmente o amplo e crescente por-

Lima Rodrigues e o cantor maranhense Tom Cleber,
que fez show sábado em Parauapebas

Ana Cláudia Aragão

Ana Cláudia Aragão
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