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

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

By Isabel Mueller

O dia pode ser
pesado, cheio de
cobranças ou
outros fantas-

mas. Tome cuidado para não mergu-
lhar em pensamentos negativos de-
mais, deixando este dia ainda mais
difícil. Pode existir algum desapon-
tamento ou preocupação. Tenhamais
fé e saiba ser prudente. Não se de-
sespere tão cedo, porque tudo se
resolverá em breve.

Hoje, você pode
sentir um grande
alívio, porque
algo que estava

incomodando e atrapalhando pode
acabar ou se afastar. Reserve um
tempo para refletir sobre novos ca-
minhos ou o que de novo pode ser
realizado em sua vida. Cuide melhor
da sua mente, porque você pode es-
tar vendo as coisas apenas por uma
perspectiva, a mais negativa delas.
Relaxar pode te fazer bem.

O dia pode trazer
algumas armadi-
lhas e ilusões, en-
tão saiba se man-

ter atento. Além disso, é preciso to-
mar cuidado com gastos desnecessá-
rios, pois eles podem comprometer
suas finanças. Mentiras podem vir à
tona. Cuide melhor de si mesmo e te-
nha mais autoestima. Saiba se des-
vencilhar de relacionamentos tóxicos.

Hoje o dia pede
desapego e força
para seguir em
frente. Os desafi-

os podem ser muitos e será preciso
tomar cuidado com angústias e uma
tendência à depressão. Diminuir o rit-
mo é importante, assim como pedir
ajuda, caso seja necessário.

O dia pode trazer
ajudas inespera-
das. Uma sorte
pode acontecer,

acredite. Financeiramente, é preci-
so se organizar. Tome cuidado com
ambições exageradas, assim como
com ficar desejando coisas irreais.
Manter os pés no chão é importante.
Aceitar o dia de hoje é um passo es-
sencial para a prosperidade.

Hoje o dia pode
trazer a alegria
dos amigos até
você. Novas idei-

as também podem chegar, mas é pre-
ciso planejar e organizar, portanto
tome cuidado com o entusiasmo,
que pode levá-lo a acabar não reali-
zando nada. Você pode começar
várias coisas neste dia e não termi-
nar nenhuma. Existe algo renascen-
do: pode ser um projeto, uma rela-
ção ou seu ânimo.

O dia pode se
mostrar inade-
quado ou des-
confortável em

alguns momentos, mas é importan-
te que você não tente se encaixar,
mas sim que mostre suas vonta-
des e ideias sem medos. Tome cui-
dado com a falta de inspiração ou
de vontade, que pode fazer você
procrastinar tudo que planejou
para hoje.

O dia pode tra-
zer uma neces-
sidade de parar
um pouco, ob-

servar e refletir. Sua mente pode
divagar ou apenas se manter es-
tável, organizando e realizando as
coisas sem grandes problemas.
Ver o que é essencial faz parte de
uma mente refinada e inteligen-
te, portanto não deixe escapar do
seu dia momentos realmente im-
portantes.

O dia pode trazer
um pouco de de-
sordem ou preo-
cupações, princi-

palmente materiais. Busque ter idei-
as mais criativas ou busque renovar
seu ânimo, senão pode acabar se iso-
lando ou criando atrito com as pesso-
as por causa do seumau humor. O dia
pode trazer notícias e oportunidades
de viagens.

Hoje o dia pode
ser instável, por-
tanto suas emo-
ções podem se-

guir esse caminho: ora felizes, ora
tristes. Sua saúde pode estar frá-
gil, e isso faz com que precise mais
das pessoas. Tome cuidado com
carências, mas a sua sensibilida-
de pode afetar sua produtividade
rotineira.

O dia pede organi-
zação e cuidado
com os detalhes,
mas tudo isso

pode ser desafiador se sua mente
não estiver concentrada. Muitas
obrigações também podem te deixar
aturdido e irritado. Saiba ter calma
e não aja de forma inconsequente.
Escolha melhor os meios de realizar
suas ações.

O dia traz novida-
des, mas também
um pouco de irri-
tação. Saiba usar

seu poder pessoal de forma equili-
brada, senão pode acabar sendo rude
ou autoritário. Buscar alternativas
para os problemas é indicado, em vez
de ficar frustrado ou gerando con-
fusão. Busque elevar suas emoções
por meio da harmonia.
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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

- Vaqueiro
- Vendedor Interno
- Operador de Telemarketing
- Empregada Doméstica
- Auxiliar de Escritório - com experiência em departa-

mento Fiscal
- Assistente de Loja - PCD.

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.

limarodrigues.lima@gmail.com

 COMUNICAÇÃO
Valéria Lemos de Amorim Tobias, (CPF – 440.956.271-15), torna

público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais do Maranhão - SEMA, a Licença Ambiental de Regula-
rização (LAR)para a atividade de Loteamento Residencial “Residencial
Guilherme Amorim” , conforme processo Nº 073434/2022, localizado na
área urbana do município de Governador Edison Lobão-MA, CEP:65928-
000, município de Governador Edison Lobão-MA.

Road Show para Jornalistas de Agronegócio
Pela quinta vez, a equipe do Conexão Rural foi convidada

pelo jornalista Altair Albuquerque, da Texto Comunicação Cor-
porativa, de São Paulo, para participar do Road Show para Jor-
nalistas e Influenciadores Digitais do Agronegócio. Trata-se de
um projeto fantástico, desenvolvido há mais de 20 anos pela
Texto, que permite importante troca de experiência entre jorna-
listas de agronegócio e um vasto aprendizado sobre as tecnolo-
gias desenvolvidas no campo e o conhecimento de projetos bem
sucedidos na área da comunicação, da piscicultura e da agrope-
cuária. Em uma semana, de 25 a 29 de abril, vinte jornalistas do
agro, de onze estados, vivenciaram o dia a dia do que tem de
mais moderno no agronegócio.

ABMRA
Na capital paulista, dia 25 de abril, o grupo participou do 1º

Workshop ABMRA de Comunicação, promovido pela Associa-
ção Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio.

No encontro com o presidente da Associação Brasileira de
Marketing Rural e Agronegócio, Ricardo Nicodemos, e com o
diretor da entidade, Nicholas Vital, o tema foi o fortalecimento
da comunicação do AGRO.

Fundada há 43 anos, a ABMR é o resultado da união de pro-
fissionais engajados em trocar informações, fortalecer e valori-
zar o Marketing no agro brasileiro.

CHR Hansen
Os jornalistas visitaram ainda a CHR Hansen e conheceram

como atua uma das empresas mais sustentáveis do mundo. A
CHR Hansen é uma empresa dinamarquesa, foi fundada em 1874
e chegou ao Brasil em 1974, na cidade de Valinhos. Ela atua no
ramo da biociência.

A empresa foi eleita a segunda mais sustentável do mundo e
a número UM na cadeia de alimentos no ranking 2022 das 100
organizações mais sustentáveis do mundo.

O gerente de Produção da CHR Hansen, Alberto Inoue, que é
médico veterinário, disse que “a empresa conta hoje com mais
de 40 mil cepas de 398 espécies de bactérias, a maior coleção
privada do mundo, e cerca de 17 por cento dos seus funcioná-
rios trabalham em pesquisa e desenvolvimento”.

Agrishow
Dia 26 de abril, houve visita à Agrishow, em Ribeirão Preto,

a maior feira tecnológica do agronegócio da América Latina. Os
jornalistas do Road Show visitaram Belgo, líder brasileira em
arames e cercas rurais, a Coimma Balanças, líder em balanças e
troncos de contenção para pecuária, e outros estantes de em-
presas dos mais diversos segmentos do agro. No dia seguinte,
o grupo foi para a cidade de Rifaina, na divisa de São Paulo com
Minas Gerais, e visitou a Fider Pescados, um dos 5 maiores
projetos de tilápia do Brasil. Houve ainda visita à Agropecuária
CFM, que desenvolve um programa de melhoramento genético
Ceip, em Pitangueiras.

Aplique Bem
Os comunicadores do agro também participaram do coque-

tel comemorativo aos 15 anos do Programa Aplique Bem, uma
parceria da UPL e do Instituto Agronômico de São Paulo. E
fechando a programação do Road Show para Jornalistas e In-
fluenciadores Digitais do Agronegócio, houve visita à Estação
de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola (EPDA), da UPL, em
Pereiras, São Paulo.

No próximo fim de semana e nas próximas semanas, o Co-
nexão Rural (em Imperatriz, você pode ver pela TV Web O
Progresso), estará mostrando os bastidores do Road Show e
do Pecuariando, evento que discutiu a pecuária paraense e foi
realizado em Marabá dias 27, 28 e 29 abril.

Recorde Mundial! Vaca Viatina-19
é valorizada em R$ 7,98 milhões

na Expozebu, em Uberaba

Móveis teve 50% de sua propriedade vendidos por R$
3.990.000,00 para a Agropecuária Napemo (Uberaba, MG), pro-
jetando valorização total para R$ 7.980.000,00. É a maior valori-
zação já alcançado por um animal da raça Nelore no mundo. A
venda ocorreu no leilão Elo de Raça, na Expozebu, a maior expo-
sição pecuária zebuína do mundo, realizada em Uberaba (MG).

“Que resultado fantástico! É o reconhecimento da qualidade
genética indiscutível de Viatina-19, uma fêmea jovem, que des-
ponta como uma das mais promissoras matrizes da raça Nelo-
re”, assinala Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca.

Viatina-19 nasceu em 17/01/2019, é filha de Landau da Di Gê-
nio x Viatna 03 FIV Mara Móveis. Sua trajetória nas pistas inclui os
títulos de Reservada Grande Campeã Expoinel Minas 2022, Gran-
de Campeã da Expoinel Minas 2021 e Reservada Grande Campeã
da Expoinel 2020. Ela está concorrendo ao título de Grande Cam-
peã da Expozebu 2022.“A Casa Branca tem por tradição investir na
melhor genética e contribuir para a contínua valorização da pecuá-
ria brasileira. Nossos animais têm o atributo necessário para o au-
mento da produtividade, como precocidade de acabamento e ferti-
lidade”, reforça Fabiana.(Texto Comunicação).

Bastidores da Expozebu 2022

A vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, de apenas 39 meses de
idade, fez história e é a nova recordista mundial de preços da raça
Nelore. A fêmea da Casa Branca Agropastoril e do Nelore Mara

A vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis está
valorizada em quase R$ 8 milhões

Divulgação/Casa Branca

Um dos estandes mais movimentados da Expozebu 2022,
em Uberaba (MG), é o da Alvo Consultoria e Agronegócios -
exportação e importação de animais vivos. Além de negócios,
tem muita moda de viola da boa.

O diretor da empresa, Marcelo Guandalini, é pecuarista no Pará
e em Minas Gerais. Ele concedeu entrevista ao Conexão Rural.

Presidente Jair Bolsonaro
A Expozebu foi aberta no sábado, dia 30 de abril, e prosse-

gue até o dia 8 de maio, domingo. A cerimônia de abertura con-
tou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do governa-
dor de Minas Gerais, Romeu Zema; do presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira; do presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães; do presidente do Banco do Brasil,
Fausto Ribeiro; do  presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Bor-
ges Júnior, entre  outras autoridades, e milhares de produtores
rurais de quase todo o Brasil.

A Expozebu está sendo realizada, presencialmente, depois de
dois anos, por causa da pandemia da pandemia da COVID. Os
bastidores da Expozebu serão mostrados nas próximas sema-
nas no Conexão Rural.

Nelore Arco-Íris

Marcelo Guandalini, da Alvo Consultoria e
Agronegócios - exportação e importação de animais
vivos, de Uberaba, e o jornalista Lima Rodrigues

Ana Cláudia Aragão

Ana Cláudia Aragão

Lima Rodrigues, Dr. Gilson Kyt e Gerson Kyt,
na Nelore Arco-Íris, na Expozebu, em Uberaba (MG)

A Nelore Arco-Íris, de Açailândia e Imperatriz (MA), coman-
dada pelos irmãos Gilson e Gerson Kyt está marcando presença
na Expozebu de Uberaba com touros de alta qualidade genética.

Sindi
Em entrevista exclusiva, o presidente da Associação Brasilei-

ra dos Criadores de Sindi (ABC-Sindi), Orlando Procópio, falou
sobre o crescimento desta importante raça zebuína no Pará e no
Brasil e a importância da participação dos criadores de Sindi na
Expozebu. Em breve, no Conexão Rural.

Apoio
A cobertura da Expozebu 2022 tem o apoio de Mercúrio Ali-

mentos, de Ananindeua (PA) - Daniel Freire; Reinaldo Zucatelli,
do Grupo Zucatelli, de Marabá (PA); Maurício Fraga Filho, presi-
dente da Acripará; pecuarista Waldir, de Parauapebas e da Fazen-
da Águas Formosas, de Rondon; pecuarista Nedito, de Rio Ma-
ria; casal de pecuaristas Geraldo GB e Maria, de Parauapebas;
Dr. Luís Gustavo, de Marabá; Nelore Arco-Íris, de Açailândia e
Imperatriz, e Marcelo Guandalini, da Alvo Consultoria e Agrone-
gócios - exportação e importação de animais vivos, de Uberaba.

FELIZ DIA DAS MÃES
Em nome da minha mãe Iraídes Lima Rodrigues, de 94 anos,

residente em Imperatriz, saúdo todas as mães, do município,
do Maranhão e do Brasil. Parabéns, mães guerreiras e come-
morem seu DIA no próximo domingo com saúde e paz.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.

Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e

precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito

que é o Santo dos Negócios que precisam de Pronta Solução e

cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgen-

tes, 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, Cora-

gem 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 Família, atendei

ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüili-

dade. Serei grato 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 fazer o Sinal da Cruz.

Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milheiro

desta oração, para propagar os benefícios do grande Santo

Expedito. Mande você também publicar imediatamente após o

pedido.
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