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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.

Dia de colocar o
coração em tudo
o que for fazer.
Vocês podem
conseguir traba-

lhar com o seu lado criativo e ter
boas perspectivas nas relações, pois
estão se sentindo mais amorosos e
generosos. Hoje é um dia positivo
para as relações em geral, principal-
mente as amorosas.

Hoje é preciso to-
mar muito cuida-
do com uma pos-
tura inflamada, de

brigas, de tensão. Vocês estão ex-
tremamente irritados, competitivos
demais e vendo problemas onde não
existe. Aqui os astros pedem para
ter calma e usar da sabedoria de ver
as situações desafiadoras como si-
tuações de aprendizado, pois vocês
são capazes de superar tudo isso, de
forma muito criativa, dinâmica, sem
ser agressivo e nem competitivo.

O dia traz novida-
des, mensagens
que estão chegan-
do. Vocês podem
ser muito paque-

rados, pois estão se sentindo popu-
lares e com um magnetismo maior.
É um dia de fazer a energia circular,
expor as ideias, para serem nota-
dos. É preciso se comunicar, dizer o
que querem para o mundo e o mundo
pode trazer alguma resposta em
contrapartida.

Hoje vocês preci-
sam evitar as dú-
vidas, pois podem
estar se sentindo
em uma encruzi-

lhada. É importante que tomem uma
decisão, mas tenham tempo e fôlego
para tomar essa decisão. Vocês não
precisam fazer as coisas na impulsi-
vidade ou de uma forma abrupta.
Reflitam e meditem sobre os cami-
nhos que vocês vão tomar.

Vocês podem ter
uma situação de-
finitiva, limitante
e que precisa ser

decidida. Ao contrário do nosso ami-
go canceriano, vocês precisam tomar
a decisão hoje. Provavelmente terão
uma situação muito súbita e que pre-
cisa deumaaçãopontual. Nãodápara
esperar. É importante que tenham
uma postura de assertividade, cora-
gem e combativa para conseguir co-
locar cada coisa em seu lugar. Dia
para resolver problemas.

Dia que precisam
ter bastante éti-
ca, principalmen-
te com vocês

mesmos. Necessitam ter uma postura
claraedeseharmonizar dedentropara
fora, ou seja, se harmonizar comvocês
mesmos e comosoutros, se nãopode-
rão ter um dia cheio de conflitos e dis-
cussões com as pessoas, porque vo-
cês estão contraditórios, não sabendo
exatamente qual é o caminho.

Hoje é um dia que
vocês estão extre-
mamente criati-
vos, entusiasma-

dos, só que podem estar também sem
foco, querendo fazer muita coisa ao
mesmo tempo, começar e não termi-
nar nenhuma. É importante ter umnor-
te para justamente usar essa ener-
gia criativa com direcionamento se-
não será um dia caótico, divertido,
alegre, mas que ele passa e vocês
nem percebem que ele passou.

Hoje vocês de-
vem sustentar
aquilo que preci-
sam fazer, não
mudar nenhuma

vírgula daquilo que tinham planeja-
do. Vocês precisam ter segurança,
estabilidade, manter o status quo.
Dia para usar o poder pessoal, não
serem autoritários, porém devem co-
locar limites, organizar e liderar as
coisas que estão acontecendo ao
redor de vocês.

Dia que vocês po-
dem resolver algo
que está incomo-
dando e que já

chegou no limite. Pode ser relaciona-
mento, trabalho ou pode ser alguma
situação emocional, inclusive um pro-
cesso de depressão, ansiedade e que
precisa ter uma solução. Então hoje é
um dia em que vocês dão um basta
em alguma situação que está no limi-
te, que está incomodando vocês.

Hoje é um dia que
vocês podem ter
muita parceria,
muita conexão
com as pessoas à

sua volta. Dia de muito romantismo,
muito amor e muita celebração. Pode
ser que alguma relação nova esteja
chegando também na sua vida: um
amor batendo à porta ou para as rela-
ções já existentes, um dia de muita
troca e muita afetividade.

Hoje é um dia que
vocês podem estar
mais melancóli-
cos, mais ligados
às suas memórias

e em algumas situações do passado
que podem retornar para serem re-
solvidas também, mas vocês podem
estar tão harmoniosos, tranquilos e
em paz que nada pode tirar vocês
desse estado. Tentem manter o es-
tado emocional mais tranquilo e pací-
fico possível para não caírem em si-
tuações densas e dramáticas.

Dia em que vocês
precisam mediar
as situações de
conflito. Se não
for as suas situ-

ações, as dos outros. Dia que pre-
cisam fazer vistas grossas para
justamente evitar a briga, a dis-
cussão. Tente manter a sua men-
te pacífica para não sair do centro
e do estado de tranquilidade emo-
cional e mental.
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Geral

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

- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e CNH A/D
- Alinhador e Balanceador
- Caseiro
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Técnico em Informática
- Marceneiro
Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Vendedor Externo de Placa Solar - Disponibilidade para
viajar e possuir carro
- Pedagoga - Com experiência para série iniciais
- Gerente Comercial - Nível Superior em Administração; CNH
"B" e possuir carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cursando Marke-
ting
- Pedreiro de Levante
- Carpinteiro
- Armador de Ferragens
- Ajudante Geral
- Auxiliar de Departamento Pessoal - Ensino Médio; Experiên-
cia em Pacote Office.

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.

Agronegócio

57° Encontro Ruralista reúne lideranças
sindicais rurais do Estado do Pará

Os números de produção do agronegócio no Estado do Pará
crescem significativamente com destaque em diversas cadeias
produtivas como cacau, pimenta do reino, açaí e soja. Esses
assuntos são tratados continuamente com propostas de ações
para fomentar o setor, tendo como proposta o Encontro Rura-
lista que reúne, semestralmente, lideranças sindicais rurais de
todo o Estado. Em sua 57° edição, o tema “Agro Mais Perto”
está sendo tratado no evento promovido pelo Sistema Faepa/
Senar/Fundepec/ Sindicatos, desde ontem (31) e termina hoje,
1° de junho, na sede do Palácio da Agricultura. A programação
contará com a presença do governador do Estado, Helder Bar-
balho, nesta quarta-feira. Na oportunidade, ele assinará termo
de convênio em favor do agronegócio.

Primeiro dia

necessidade fundamental de que o agronegócio seja compreen-
dido como uma governança das cadeias. “É preciso reunir os
setores que estão antes da propriedade rural, que são os insu-
mos, a tecnologia, a mecanização; os serviços para a produção
agropecuária; o que está da porteira para dentro, que é o traba-
lho do produtor rural e o que vem depois dela e envolve a agro-
indústria, os supermercados, a logística e o transporte”.

Nesse sentido, Tejon reforça a necessidade de um trabalho
de coordenação das cadeias para que agronegócio possa seguir
crescendo e fortalecendo sua importância para o mundo. “Quan-
do existe a coordenação dessas cadeias e o diálogo entre elas, a
vida é melhor para todo mundo. Portanto, a proposta do Con-
gresso é que as mulheres atuem cada vez mais como líderes
conscientes da necessidade de integrar e coordenar esses elos
fundamentais da cadeia do agronegócio: o antes da porteira, o
dentro e o pós-porteira”, comenta.

Para ele, essa é uma missão de grande importância para as
mulheres do agronegócio, que têm revelado ao longo dos anos
características muito positivas de empatia, intuição, preocupa-
ção ambiental, consciência de sucessão, valorização de recur-
sos humanos e uma competência muito grande para a comuni-
cação, fundamental para essa coordenação.

Grande encontro das mulheres do agro
Em sua 7ª edição, o CNMA 2022 volta a ser palco do maior

encontro entre as mulheres do setor, após dois anos em forma-
to online. “Estamos preparando para esse ano um Congresso
ainda mais especial, com temas de relevância para o atual cená-
rio da mulher do setor, que hoje já assumiu seu papel de prota-
gonista e busca cada vez mais capacitação para assumir o papel
de liderança e de decisão dentro e fora da porteira”, declara a
Show Manager do evento Carolina Gama.

As inscrições do Congresso Nacional das Mulheres do
Agronegócio já estão abertas. Acesse o site https://
www.mulheresdoagro.com.br/.

ABMRA apresenta campanha “O Agro é
grande e com marketing fica ainda

maior”, em busca de fortalecer união
entre o agro e a comunicação

 A Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA)
lança campanha institucional com importantes mensagens, aju-
dando a valorizar a imagem do Agro como um setor pujante e
mostrando o quão importante é a produção de alimentos, ener-
gia e fibras para a vida das pessoas e para o Brasil. A campanha,
com criação da Agência Solis, leva a assinatura “O Agro é gran-
de e com marketing fica ainda maior”, destacando o fato de que
o marketing torna o setor ainda mais próspero para empresas e
profissionais, além da necessidade do mix de comunicação para
atingir os diferentes públicos. Uma das principais mensagens é
como o Agro impulsiona os negócios em diversos segmentos
da economia e, para aproveitar as oportunidades que o setor
oferece, é preciso ter conhecimento.

 As peças da campanha objetivam reforçar que a ABMRA
oferece inteligência, informações e ferramentas para que os pro-
fissionais de marketing e comunicação construam estratégias
de sucesso.  (Texto Comunicação – SP).

  
Show Agro Coopernorte

A Show Agro Coopernorte, uma das maiores feiras tecnoló-
gicas da região norte, realizada em Paragominas (PA), de 25 a
28 de maio, movimentou quase R$ 1 bilhão em negócios.

  A informação foi dada pelo presidente Coopernorte Agroin-
dustrial, Bazilio Carloto, acrescentando que a feira contou com
144 expositores e recebeu 26 mil 512 visitantes.

Um dos destaques da feira foi o estande da Nativa Carbono,
que tem entre seus sócios a presidente do Sindicato dos Produ-
tores Rurais Paragominas, Maxiely Scaramussa Bergamin.

A presidente Maxiely fez palestra sobre Crédito de Carbono,
Preservação da Floresta e Rentabilidade para o Produtor.

COMUNICADO
 MAITY BIOENERGIA LTDA inscrita no CNPJ 07.007.398/0002-

18, torna público que REQUEREU junto à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença Ambiental de Regulari-
zação – LAR para a atividade de Posto de auto abastecimento de combus-
tível, localizada na Fazenda Palmeirinha, Zona Rural, Campestre do Mara-
nhão/MA, conforme dados constantes no E-processo 111465/2022.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA, CNPJ: 12.063.674/0001-

14, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos -SEMMARH, a renovação da licença única para a ativida-
de de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) conforme pro-
cesso n° 4424/2021, localizado na RUA DOS TRABALHADORES Nº 56,
Boca da Mata, Imperatriz - MA. O cumprimento se enquadra na resolução
CONAMA 237/97 que dispõe sobre o licenciamento ambiental

AVISO DE RETIFICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2022 – CPL. Na publi-
cação do Diário Oficial Eletrônico do Município Sítio Novo/Mara-
nhão, aos 26 de Maio de 2022, Quinta-feira, ano 3 nº 255, pág. 3/
5. ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 – CPL. LEIA-
SE: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2022 – CPL. As de-
mais disposições permanecem inalteradas. ANNA CECILIA DI-
NIZ SILVA FRANCELINO – PREGOEIRA OFICIAL

No primeiro dia de evento, na terça-feira, a abertura foi pre-
sidida pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária
do Pará, Carlos Xavier, quando foi efetivada a instalação da
Assembleia do Conselho de Representatividade da Faepa.

O encontro seguiu com participação da Comissão das Mu-
lheres em Campo do Estado do Pará, integrada por Cristina
Malcher, Darlene Pantoja, Márcia Centeno e Maxiely Bergamin.
A coordenadora da Comissão das Mulheres da FAEP, Lisiane
Rocha, começou a programação de palestras falando sobre a
experiência do Paraná no “Programa Mulheres em Campo”.

No início da tarde, a especialista em Agronegócio, Andrea
Cordeiro, explanou sobre o tema “Mulheres como Protagonista
da Gestão e Desenvolvimento do Agro”. Na sequência, Ribamar
Sizo, diretor da Faepa, explicará sobre “Crédito Rural”, com a
apresentação do Decreto Federal Nº 11.064, de 06/05/2022 –
Renegociação de Dívida junto aos Fundos Constitucionais.

A programação do primeiro dia teve ainda os temas sobre
“Sistemas de Rastreabilidade”, que serão explicados pelo Dire-
tor Comercial da ALLFEX BRASIL e por Geraldo Coelho, CEO
do Startup Global ID Code S/A. E o tema sobre retirada da
vacina contra Febre Aftosa, será explicado pela auditora Fiscal
da Agropecuária SFA-PA/MAPA, Katherine Fragoso.

O evento da terça-feira terminou com a palestra da presiden-
te do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, Maxiely
Scaramussa  Bergamin, que falou sobre Crédito de Carbono,
Preservação da Floresta e Rentabilidade para o Produtor.

Segundo dia
Nesta quarta-feira, 2°, segundo dia de evento, haverá

palestra sobre o Projeto de Portos na Área Portuária e o Projeto
da Criação do Distrito Industrial de Santarém, a ser explicado
pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de San-
tarém - ACES, José Ramos. Na sequência, o tema Conceito
Operacional e Principais Produtos do CENSIPAM terá como
palestrante o capitão de Mar e Guerra, Márcio Eduardo, que
atua como gerente Regional do CENSIPAM.

No final da manhã será tratado as ações do Senar como a
Escola Indústria de Chocolate Senar, Capacitação e Formação
Profissional para o Agro, Assistência Técnica Gerencial (AteG)
e Promoção Social.

Papel das mulheres como líderes na
coordenação das cadeias do agro

é tema central do CNMA 2022
A 7ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agro -

CNMA tem como tema “Coordenação das cadeias produtivas
no agronegócio, a década decisiva!”, a ser realizada nos dias 26
e 27 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo
(SP). Entre os assuntos que serão discutidos terá destaque o
papel da mulher como líder consciente da necessidade de diálo-
go entre os elos da cadeia produtiva.

Segundo o professor e sócio-diretor da Biomarketing José
Luiz Tejon, curador de conteúdo do CNMA, o tema nasce da

Ana Cláudia Aragão

Lima Rodrigues entrevista o presidente da FAEPA,
Carlos Xavier, durante a Show Agro Coopernorte,

em Paragominas

COMUNICADO
FACCHINI S/A CNPJ nº 03.509.978/0032-78, torna público, que

REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos- SEMMARH, em 12/05/2022, a Licença de Instalação para
atividade de Extração de Argila, Saibro e Laterita, situada na Rod.
BR 010 s/nº, Bairro Coco Grande Imperatriz - MA, conforme proces-
so nº 4226/2020.

A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de
Paragominas, Maxiely Scaramussa Bergamin, e
sócia-diretora da Nativa Carbono, também
concedeu entrevista ao Conexão Rural

Roberto Rodrigues
O ex-ministro, engenheiro agrônomo e professor Roberto

Rodrigues fez palestra hoje no encerramento da 5ª Show Agro
Coopernorte, em Paragominas (PA), que teve início na quarta-
feira, dia 25 de maio e terminou no sábado, dia 28.

Ele falou sobre “Cooperativismo para o desenvolvimento do
agronegócio” e depois respondeu perguntas formuladas pelos
produtores rurais.

Roberto Rodrigues afirmou que “o Brasil está se preparando
para ser o grande celeiro mundial de alimentos e que o coopera-
tivismo colabora para este crescimento”.

Apoio
A cobertura da Show Agro Corperonorte teve o apoio da

Nativa Carbono, a quem agradeço na  pessoa da empresária
Maxiely Scaramussa Bergamin.

Ana Cláudia Aragão

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

AJUDAURGENTE, peça esta ajuda aSanto Expedito que é o Santo dosNegócios
que precisamdePronta Solução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-
me nesta Hora deAflição eDesespero, intercedei pormim junto aoNosso 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 Serenida-
de. 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 aomeu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüilida-
de. 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 AveMaria e fazer o Sinal da Cruz.
Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilheiro desta oração, para

propagar os benefícios do grande Santo Expedito.Mande você também publicar
imediatamente após o pedido.
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