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By Isabel Mueller

Hoje é importan-
te que você con-
siga ter consci-
ência da sua

energia, da sua vitalidade e da sua
saúde. É importante também conse-
guir conter a sua energia, senão você
terá um dia confuso e acabará se fe-
chandomuito. Hoje você pode perce-
ber pessoas falsas à sua volta. O
melhor é se afastar delas. Quanto
mais você conseguir fluir sem tan-
tos embates, melhor para você.

O dia vai trazer uma sensibilidade e
uma receptivida-
demuito grandes,
além de uma cria-
tividade fora do

comum. Para isso acontecer, você
precisa de calma, consciência do seu
tempo e harmonia com as pessoas à
sua volta, senão você sentirá angús-
tia e tristeza, e isso fará com que
você se isole e se jogue no passado,
ficando muito saudosista. Tente ao
máximo organizar o seu dia e seguir
um caminho de novas ideias.

Dia de realizar
com calma, sem
ansiedade, sem
atropelar os ou-
tros e sem ficar

pensando só em coisas materiais. É
importante você ter o seu dia organi-
zado e planejado, mas sem se des-
vencilhar de uma energia mais sensí-
vel e sutil e das suas intuições e emo-
ções, que vão trazer mais criativida-
de e amorosidade para o seu dia, mas
também menos inflexibilidade.

Coloque muita
gratidão em tudo
que você for fazer
hoje, pois assim o

seu dia vai se tornar mágico. Se você
ficar se frustrando e olhando só para
o que está te faltando, o seu dia vai
ser truncado, cheio de altos e baixos
e com dificuldade nos relacionamen-
tos. É um dia que tende a correr mais
tranquilamente, com pequenos desa-
fios que serão facilmente adaptáveis
se você conseguir ver que está tudo
bem e fluindo.

Existem obstácu-
los neste dia, mas
ao encontrar
apoio nas pesso-

as à sua volta, você passará por eles.
Confie e se abra, senão tudo vai ficar
mais demorado. Aproveite que a sua
intuição está grande hoje, porque
assim você saberá melhor em quem
pode confiar e não cairá em nenhuma
furada ou encontrará pessoas que
não estão muito abertas para te aju-
dar. Não internalize a crença de que
ninguém presta; com o tempo, você
vai se abrir para o amor de novo.

Dia de muita es-
tratégia mental,
em que você pre-
cisa se concen-

trar nas suas estratégias com cal-
ma, senão haverá confusão, erros e
esquecimento de coisas importantes.
É umdia desafiador,mas no qual você
precisa ter controle da sua mente.
Não se deixe levar tanto pelo lado
emocional, pois se você se desconec-
tar do seu ladomental, você fará coi-
sas no automático fará coisas erra-
das, então a dica é: mantenha a sua
concentração.

Tome cuidado
com brigas e dis-
cussões, princi-
palmente no âm-

bito amoroso. No trabalho, você pode
sentir que algumas pessoas estão
querendo puxar o seu tapete. Tudo
isso pode te irritar muito e te fazer
começar a questionar essas pesso-
as, esse lugar ou esse relacionamen-
to. Não tome nenhuma atitude se você
não tiver certeza do que quer. Quanto
mais você se exceder hoje, mais você
perderá energia vital e mais se des-
protegerá em relação a energias de
inveja e competição.

Tome cuidado
com interferênci-
as, até mesmo
com a sua própria

interferência mental na realização
das suas metas. Tome cuidado com
pensamentos negativos e não fique
dando mais voz para o que os outros
estão achando de você. Hoje é umbom
dia para colocar limites e parâmetros
entre o que o outro está pensando e
o que você pensa. Preste atenção no
que você está fazendo, para não co-
meter erros e correr riscos desne-
cessários.

Tome cuidado
com a persistên-
cia no erro. Viu
que umacoisa não

deu certo? Deixe pra lá, desapegue,
recomece de outra forma. Tome cui-
dado com essa postura orgulhosa de
não querer mudar ou não dar o braço
a torcer. Quanto mais você trabalhar
com o seu coletivo hoje, melhor, pois
você pode estar com o seu emocional
abalado. Coloque-se de forma útil para
ajudar as pessoas. Cuide da saúde
hoje, porque pode estar em curso algo
que você precise investigar.

Existem situações
difíceis de gerenci-
ar, coisas que você
precisa colocar em

pauta para que outras pessoas se
apossem do problema. Pare de querer
levar tudo nas costas. Para que você
caminhe para o sucesso, é preciso des-
centralizar tarefas, obrigações e res-
ponsabilidades e colocar mais cabe-
ças para pensar. Tome cuidado com
as coisas que são convenientes, pois
podem te fazer mal. Algumas mudan-
ças podem ser necessárias.

O dia pede econo-
mia de energia
mental e física.
Faça mais e fale

menos, pois assim você avança. Hoje
o dia pode ser meio desordenado,
então, para não se deixar levar por
isso, observe e economize energia.
Para conseguir sair de algumas situ-
ações, será preciso criar. Hoje, exis-
te o espírito da criatividade para
você, então não procrastine.Não entre
comnada pendente no eclipse de ama-
nhã. Se você puder, resolva.

Hoje você pode es-
tar querendo aju-
dar todo mundo e

proteger as pessoas que você ama.
Só tome cuidado para não avançar
sobre o espaço do outro. Lembre-se
sempre de deixar todo mundo livre,
principalmente nas relações amoro-
sas. Tome cuidado com as suas pró-
prias ilusões.

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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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

- Auxiliar de Carga e descarga
- Técnico em Informática
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Secretária de Educação
- Vaqueiro
- Vendedor Externo que possua motocicleta e carro

próprio e resida em Carolina;“- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Auxiliar de Escritório
- Operador de Empilhadeiras
- Atendente de Lanchonete. “

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.

EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO/2021

 O Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Saúde da Re-
gião Tocantina (SINDSAÚDE-ITZ) , com endereço na Rua Pará nº
994 Centro de Imperatriz – MA, convoca seus ASSOCIADOS
(serviços públicos e privados) da sua base territorial, para AS-
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  de prestação de contas do exer-
cício de 2021 e plano orçamentário para 2022 que será realizada dia
02/05/2022 na sede do sindicato às 8:30 hs em primeira chamada ou
às 8:45 hs em segunda e última chamada com qualquer número de
presentes, Imperatriz, 28 de abril de 2022

Janete Barreto da Silva
Presidente

COMUNICADO
 MAITY AGRÍCOLA LTDA inscrita no CNPJ 07.908.458/0001-92,

torna público que REQUEREU junto à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 26/04/2022, a Autorização
para a Queima Controlada da cana-de-açúcar como o método de despalha-
dor, localizada na Fazenda Palmeirinha, Zona Rural, Campestre do Mara-
nhão/MA, conforme dados constantes no E-processo 85142/2022.

(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Arrecadação de tributos de R$ 164,15
bi é a maior de março desde 1995

Resultado do primeiro trimestre também é o maior em 22 anos

Os tributos que incidem
sobre a renda e lucro impulsi-
onaram a arrecadação, em
março deste ano. De acordo
com dados divulgados ontem
(28) pela Receita Federal, a
arrecadação total em março
de 2022 ficou em R$ 164,15
bilhões, com crescimento real
(descontada  a inflação pelo
IPCA) de 6,92% em relação
a março de 2021. No primei-
ro trimestre de 2022, a arre-
cadação fechou em R$
548,13 bilhões, com aumento
de 11,08%.

Segundo a Receita Federal,
as receitas administradas pelo
próprio Fisco chegaram a R$
158,65 bilhões, o que repre-
senta aumento real de 5,89%.
No acumulado do trimestre,
essa arrecadação ficou em R$
519,35 bilhões – um acrésci-
mo real de 8,85%.

De acordo com o órgão, a
arrecadação do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas
e da Contribuição Social So-

Marcelo Camargo/Agência Brasil

bre o Lucro Líquido possibili-
taram “o melhor desempenho
arrecadatório desde 2000, tan-
to para o mês de março quan-
to para o trimestre”

.
Destaques
Entre os destaques aponta-

dos pela Receita para este
resultado de março estão o
Imposto de Renda das Pesso-
as Jurídicas (IRPJ) e a Con-
tribuição Social Sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL), que to-
talizaram uma arrecadação de
R$ 34,16 bilhões. Isso repre-
senta um crescimento real de
24,73%.

“Esse desempenho é expli-
cado pelo acréscimo de
35,50% na arrecadação da
estimativa mensal e de
27,43% na arrecadação da
declaração de ajuste anual”,
detalha a Receita. Segundo os
técnicos do Fisco, a alta na
arrecadação de imposto de
renda por empresas neste iní-
cio de ano se deve, principal-

mente, ao fato de muitas de-
las terem feitos ajustes, em
relação à declaração anterior.
Eles acrescentaram que hou-
ve, também no período, paga-
mentos atípicos de cerca de
R$ 3 bilhões, por empresas li-
gadas ao setor de commodi-
ties [produtos primários com
cotação internacional].

O Imposto de Renda Reti-
do na Fonte (IRRF) arreca-
dou R$ 16 bilhões em março,
resultado que representa
acréscimo real de 17,99%. A
Receita Federal diz que esse
resultado pode ser explicado
pelos acréscimos reais de
5,80% na arrecadação via
“Rendimentos do Trabalho
Assalariado”; de 98,61% na
arrecadação obtida com par-
ticipação nos lucros ou resul-
tados; e de 29,80% na arre-
cadação do item “Aposenta-
doria do Regime Geral ou do
Servidor Público”.

A Receita Previdenciária
teve arrecadação de R$ 42,4

bilhões no mesmo mês, o que
representa acréscimo real de
3,99%. “Esse resultado pode
ser explicado pelo aumento da
massa salarial por meio da
criação de novos postos de
trabalho e pelo aumento real
de 27% na arrecadação do
Simples Nacional em relação
a março de 2021. Além disso,
houve crescimento das com-
pensações tributárias com dé-
bitos de receita previdenciá-
ria”, explica o órgão.

Trimestre
O IRPJ e a CSLL foram

também destaques na arreca-
dação trimestral, com um
crescimento real de 22,91%,
o que possibilitou um total ar-
recadado de R$ 147 bilhões.
A arrecadação obtida, no pe-
ríodo, se deve aos acréscimos
reais de 84,42% na arrecada-
ção relativa à declaração de
ajuste do IRPJ e da CSLL, e
de 14,97% na arrecadação da
estimativa mensal.

O PIS/Pasep e a Cofins
apresentaram, no conjunto,
uma arrecadação de R$ 103
bilhões, o que representa cres-
cimento real de 5,40%.

A Receita explica que
esse resultado se deve a fa-
tores como “acréscimo real
de 9,16%, no volume de ser-
viços e decréscimo real de
1,45%, do volume de vendas,
ambas no período compreen-
dido de dezembro de 2021 a
fevereiro de 2022 em relação
ao período compreendido de
dezembro de 2020 a feverei-
ro de 2021, do bom desem-
penho arrecadatório do setor
de combustíveis, assim como
da redução de 29% no mon-
tante das compensações tri-
butárias”.

Já os rendimentos de capi-
tal (IRRF) tiveram arrecada-
ção de R$ 16,4 bilhões (acrés-
cimo real de 41,64%). “Esse
resultado pode ser explicado
pelos acréscimos nominais de
287,80% na arrecadação do
item Fundos de Renda Fixa, e
de 122,06% na arrecadação do
item Aplicação de Renda Fixa
(PF e PJ)”, justifica a Receita
Federal. (Agência Brasil)
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