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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTEL REDENÇÃO, COM 960 m2  QUADRA-
DOS, LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-
TELO COM ALAGOAS, SETOR RODOVIÁRIO.

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

By Isabel Mueller

Hoje o dia poten-
cializa muito a
sua carreira e as
suas responsa-
bilidades. A Lua

coloca muito foco nessas questões.
É preciso tomar cuidado com pesso-
as invejosas, que podem querer pu-
xar seu tapete. Além disso, fique
atento com a dificuldade de lidar com
excesso de críticas. O desafio será
se manter fiel ao que está propondo,
agindo com confiança, senão você
pode acabar perdendo espaço e ter-
ritório. As relações amorosas e fa-
miliares precisam de paciência e
equilíbrio.

O dia favorece
que você saia da
rotina, portanto
passeios e via-
gens estão po-

tencializados. Além disso, você
trabalha seu aperfeiçoamento.
Cursos, palestras e workshops po-
dem acontecer para trazer mais se-
gurança e foco para os seus objeti-
vos. Tome cuidado com impulsivi-
dades e não tenha certezas demais.
Além disso, não conte com as coi-
sas antes da hora.

O dia traz revira-
voltas. É preciso
enfrentar medos,
pois a lunação
traz gatilhos emo-

cionais para que você responda com
novas atitudes, portanto é uma Lua
desafiadora para você, pois a reativi-
dade é grande. Tome cuidado com a
repetição de erros. Fique atento!

Os relacionamen-
tos estão super-
potencializados.
Parcerias ou no-
vos acordos pro-

fissionais podem chegar, trazendo
satisfação e renovando os ânimos.
As relações amorosas podem fluir
bem, mas o dia é muito mais interes-
sante para quem está em busca de
trabalho ou de novidades nessa área,
porém é importante se arriscar e se
expor mais.

O dia pode ser
extremamente
cansativo, por
isso é importante
se manter organi-

zado. Tome cuidado com ilusões e
pessoas prometendo muitas facilida-
des. Desconfie. Não é um bom dia
para assinar contratos nem para fa-
zer gastos excessivos. Seja econô-
mico e mais seletivo. Cuide mais da
sua alimentação.

As suas relações
amorosas estão
potencializadas.
Existe aprofunda-

mento em uma relação recente. Pode
ser que as coisas se esclareçam e
exista um movimento de �vai ou ra-
cha� para quem está em dúvida ou
não sabe o que quer. Hoje o dia traz
definições de caminhos. Mantenha a
harmonia e a flexibilidade

Hoje o dia traz
questões do pas-
sado. É um dia in-
tenso e cheio de

altos e baixos. Tome cuidado com dra-
mas excessivos. Saiba se desvenci-
lhar do que não quer mais. Mentiras
podem vir à tona, bem como situa-
ções serão esclarecidas, principal-
mente no âmbito familiar ou afetivo.

Hoje o dia coloca
a sua comunica-
ção como foco,
mas tome cuidado
com a agressivi-

dade na hora de dizer sua verdade,
senão você pode magoar alguém.
Então use seu poder hoje para elevar
e liderar as pessoas de uma forma
positiva. Tome cuidado com fofoca
ou informações falsas ou não rele-
vantes. Tenha mais cuidado e não se
perca pelas armadilhas deste dia. O
dia é positivo para planejamento e es-
tudos.

Hoje o dia traz
excessos de to-
dos os tipos, por
isso é importan-

te tomar cuidado, principalmente
com excesso de emotividade, em-
bora isso possa te trazer mais in-
tuição e criatividade, abrindo ca-
minhos novos. É importante não dra-
matizar a vida. Tome cuidado com
pessoas que podem querer te en-
volver ou seduzir, e isso pode não
ter um final muito saudável, então
seja mais precavido.

Hoje o dia traz
muito nervosismo
devido ao agito
existente nesta
Lua Cheia no seu

signo, mas é importante encontrar
harmonia e calma e aceitar o desafio
lunar, priorizando a paz, senão seu dia
pode ser cheio de rupturas e brigas.
Você pode ficar muito crítico, mas,
se souber substituir por força de li-
derança, você ganhará muita popula-
ridade e magnetismo, porque seu po-
der pessoal crescerá.

Hoje o dia traz
muita necessidade
de se distanciar
um pouco do caos
e do agito do dia a

dia, priorizando sua paz interior.
Tome cuidado com brigas. É um dia
favorável para reflexões, meditações
e busca interior. Os problemas exter-
nos não serão resolvidos na marra,
então relaxe mais e abandone a ansi-
edade.

O dia traz muita
criatividade e
existem potência
de possibilidade e

caminhos novos se abrindo, mas é im-
portante ter discernimento, porque
você pode não dar conta de tudo que
está chegando, então tome cuidado
com responsabilidades em excesso,
pois você pode dar um passo maior
que a perna, então evite ambições
exageradas
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ORAÇÃO A SANTO
EXPEDITO

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

Se você está com algum
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLU-
ÇÃO e precisa de AJUDA UR-
GENTE, peça esta ajuda a Santo
Expedito que é o Santo dos Negó-
cios que precisam de Pronta So-
lução e cuja Invocação Nunca é
Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Ex-
pedito das Causas Justas e Ur-
gentes, Socorrei-me nesta Hora
de Aflição e Desespero, inter-
cedei 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 Cau-
sas Urgentes, Protegei-me, Aju-
dai-me, Dai-me Força, Coragem
e Serenidade. Atendei ao meu
pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-
me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que
possam me prejudicar, Protegei
a Minha Família, atendei ao meu
pedido com urgência. Devolvei-
me a Paz e a Tranqüilidade. Se-
rei grato pelo resto da minha
vida e levarei seu nome a to-
dos que têm fé. Muito Obriga-
do, meu Santo Expedito!

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

Em agradecimento, mandei pu-
blicar e distribuí um milheiro des-
ta oração, para propagar os be-
nefícios do grande Santo Expedi-
to. Mande você também publicar
imediatamente após o pedido.
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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

COMUNICADO / RETORNO AO TRABALHO
Ilmº SR. RAIMUNDO DO VALES SILVA portador do CPF 702 xxx

463- 34 RG 057015542015-2 com moradia fixa na Rua Duque de Caxias, nº
97 � Bairro Centro � Cidade de Davinópolis (MA).

REF: ABANDONO DE EMPREGO

Tendo V. Sa., deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 03.06.2022
sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente cientificar-lhe,
nos termos no disposto do ART 482, Letra I, da CLT, que lhe fica consignado
o prazo de 24 horas, a contar do recebimento (publicação) desta, para que
reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o moti-
vo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua
atitude como ato de renúncia do catgo, ficando V. Sa., demitido por abandono
de emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis do
Trabalho.

Atenciosamente,

Imperatriz-MA., 09 de julho de 2022

ÁGIL CONSTRUÇÕES e SERVIÇO � Eirelli
CNPJ 15.110.791/0001-80

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - CNPJ:

06.157.846/0001-16 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO � CPL
E-mail: cpl_amarante@outlook.com / https://http://amarante.ma.gov.br

  AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 A Prefeitura Municipal de Amaran-
te do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro
� Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licita-
ção - CPL, instituída pela Portaria n° 017/2022 de 04 de março de 2022,
torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar
n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais
normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 28
de Julho de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de engenha-
ria para execução dos serviços de construção de um Escola de duas
salas de aula no Povoado Belo Monte II, localizada no Município de Ama-
rante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do
nosso endereço eletrônico no site:Error! Hyperlink reference not
valid.Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Ma-
ranhão/MA, 13 de Julho de 2022. Valdenilson de Sousa Costa � Presi-
dente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022 A Prefeitura Municipal de Amaran-
te do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro
� Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licita-
ção - CPL, instituída pela Portaria n° 017/2022 de 04 de março de 2022,
torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar
n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais
normas atinentes à espécie, realizará às 14:00hs (catorze horas) do dia
28 de Julho de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do
tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de enge-
nharia para execução dos serviços de construção de cobertura de aces-
so da Creche Vovó Mariazinha, localizada na Cidade de Amarante do
Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito
horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço
eletrônico no site:Error! Hyperlink reference not valid.Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 13 de Julho de
2022. Valdenilson de Sousa Costa � Presidente da CPL.

limarodrigues.lima@gmail.com

- Auxiliar de Depósito
- ensino médio + CNH B
- Tapeceiro
- Churrasqueiro
- Costureira
- Babá
- Vendedor Externo
- Supervisor de Vendas Externas
- Copeiro
- Operador de Empilhadeiras
- Técnico em Edificações
- Vendedor Interno
- Cozinheiro
- Estoquista
- Vaqueiro - que saiba tirar leite
- Consultor de Vendas
- Auxiliar de Mecânico.

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
Vem aí a XXIV Expotuc 2022 de

31 de agosto a 4 de setembro
Após dois anos sem ser realizada por causa da pandemia da

Covid-19 � em 2020 e 2021 � finalmente o público e os produ-
tores rurais poderão se reencontrar na XXIV Exposição Agro-
pecuária e Comercial de Tucuruí (PA) � EXPOTUC, de 31 de
agosto a 4 de setembro de 2022.

setor, a Nuffield, organização internacional com mais de 70 anos,
promove o intercâmbio por meio de 11 semanas de viagens inter-
nacionais ao longo de dois anos com todo o apoio que a rede tem
ao redor do mundo permitindo aos participantes, conhecidos
como Scholars, conhecerem o que é feito de mais atual e inova-
dor nas melhores empresas e propriedades rurais do mundo.

 Sabendo que a educação é a chave para superar dificuldades e
as consequências geradas por acontecimentos mundiais, essa opor-
tunidade única permite aos participantes pesquisar o seu tema de
estudo na prática, em diversos países, cada um com sua realidade,
além de uma rica rede de contatos internacionais e troca de experi-
ências, proporcionando conhecer o que tem funcionado e trazido
bom retorno para os negócios e a possibilidade da implementação
de novas práticas em seus negócios no Brasil, tornando-os ainda
mais competitivos e revolucionários. Mesmo com o programa in-
dependente e com foco prático, existe a opção do Scholar também
conseguir uma pós-graduação, pois o programa é reconhecido pela
Universidade Aberystwyth, no país de Gales.

Roberto Barbosa,
presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais

de Tucuruí (PA)
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T A informação é do presidente

do Sindicato dos Produtores
Rurais de Tucuruí,  Roberto Bar-
bosa, acrescentando que dia 26
de agosto haverá o tradicional
baile para a escolha da Rainha e
das Princesas da EXPOTUC,
com animação de Daniel do
Acordeon,  e dia 27 de agosto a
grande cavalgada, quando milha-
res de cavaleiros e amazonas
percorrerão as principais ruas
das cidades com seus belos ani-
mais e suas traias coloridas.

De acordo com a Agência
Pará, �a EXPOTUC reúne os
setores produtivos do municí-
pio e região, ou seja, se destina

a mostrar, principalmente, a produção agropecuária da micror-
regional, uma das maiores e mais promissoras do Estado do
Pará, além oportunizar negócios do setor rural, dentre estes a
agropecuária, o agronegócio, a biotecnologia, e as inovações
dos mercados agroindustriais, comerciais e ambientais�.

Davi Sacer dia 31 de agosto
O presidente do SPRT, Roberto Barbosa, destacou que a pro-

gramação oficial está sendo finalizando pela diretoria do Sindi-
cato Rural, mas adiantou que �serão realizadas muitas pales-
tras, shows, rodeios, exposição de automóveis, máquinas, im-
plementos agrícolas e caminhões e de animais de várias espéci-
es, além de estandes de artigos diversos, praça de alimentação,
torneios leiteiros e muito mais e com uma grande expectativa de
realização de  grandes negócios entre os expositores�.

Com relação a programação musical, Roberto Barbosa disse
que �a grade de show está sendo fechada pela diretoria e será
divulgada em breve, mas o show de abertura da EXPOTUC, dia
31 de agosto, já  está confirmado: será com Davi Sacer e com
entrada liberada�, destacou o presidente do SPRT.

Inscrições abertas para
o Programa Nuffield Global de Pesquisa

no Agronegócio 2023 até 31 de julho
 

Assim como a profissionalização e a digitalização da agricul-
tura tem sido cada vez mais presentes, a internacionalização já é
o próximo passo. O Programa Nuffield Global de Pesquisa no
Agronegócio 2023 oferece essa experiência, com duas possibi-
lidades de participação, por meio de bolsas concedidas por em-
presas parceiras e também de forma particular. Jovens profissi-
onais de 25 a 40 anos; atuantes em cargos de liderança no mer-
cado, com experiência mínima de cinco anos; dedicados pela
cadeia de alimentos; vontade de participar em uma rede de agri-
cultura global para compartilhar e desenvolver conhecimentos
e inglês avançado podem se inscrever até o dia 31 de julho de
2022 pelo site https://www.nuffield.com.br/premiacao-nuffield

 �Quando participamos do programa da Nuffield, entende-
mos a importância de compartilhar experiências e multiplicar
conhecimentos. Um dos pontos mais interessantes nas viagens
são as conversas com os produtores de outros lugares, ver
onde chegaram, mas também entender o caminho que percor-
reram. E trazer essa vivência para dentro de casa, adaptando à
nossa realidade�, destaca Murilo Bettarello, Nuffieldiano 2018,
agrônomo e ex-presidente da Nuffield Brasil.

Mais de 70 anos
 Cada vez mais preocupados em alinhar as demandas do futu-

ro e com a formação de líderes que irão fazer a diferença no

Fabiano Mendonça, vice-presidente da Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu e candidato à

presidência da entidade; Lima Rodrigues, e o atual
presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior,

na Expoimp em Imperatriz

Ana Cláudia Aragão

Nos últimos anos, a Nuffield teve Scholars apoiados por fun-
dos internacionais dos EUA, Chile e do Brasil, como a produto-
ra de grãos, Carla Borges que pesquisou sobre como agregar
valor para as fazendas de grãos do centro-oeste, enquanto o
produtor de leite, Carlos Zeegward foi apoiado por nossa par-
ceira Castrolanda e pesquisa sobre como promover lucrativida-
de para o produtor de leite na região, e o consultor Elder Bruno,
que foi pela sua empresa Sinagro em parceria com a UPL e sua
pesquisa é voltada para como a cadeia do agro pode aproveitar
a transformação digital nos seus negócios.

Para mais informações e inscrições, acesse: https://
www.nuffield.com.br/premiacao-nuffield

(Beatriz Pedrini - Texto Comunicação)

Confira os destaques do Conexão Rural
do próximo fim de semana:

Vicente Delgado, do portal Agronews de Cuiabá,
organizador do Road Show Mato Grosso para

Jornalistas e Influenciadores Digitais, e este colunista

Ana Cláudia Aragão

Realizado em Mato Grosso Road-Show para Jornalistas e
Influenciadores Digitais do Agronegócio. O evento ocorreu du-
rante a 54ª Expoagro, em Cuiabá.

Em entrevista ao quadro Prosa na Varanda, o pecuarista e
produtor rural Luiz Paulo Mallmann fala sobre a criação de Bran-
gus e a produção de milho e soja na Fazenda Fernanda, em
Balsas, no Maranhão; Na parte musical, teremos moda de viola.

Ana Cláudia Aragão

Lima Rodrigues e o jornalista Altair Albuquerque,
da Texto Comunicação Corporativa de São Paulo,

que também participou da organização do
Road Show Mato Grosso 2022

O produtor rural Luiz Paulo Mallmann, da Fazenda
Fernanda, é o entrevistado do quadro Prosa na

Varanda do programa Conexão Rural do próximo
fim de semana. Ele cria Brangus e produz

milho e soja em Balsas (MA)

An
a 

C
lá

ud
ia

 A
ra

gã
o

Parabéns, Imperatriz
Dia 16 de julho, sábado, Imperatriz completará 170 anos de

fundação. Aqui cheguei � com meus pais e irmãos em 1960 -
com apenas 9 meses de vida vindo de Marabá (PA), onde nasci,
e morrei, com muito orgulho, nas barrancas do Rio Tocantins,
na altura daquelas primeiras lanchonetes no sentido de quem
entra para ir em direção às quadras de esporte da Beira Rio.
Claro, aquela área era completamente diferente. Lembro da casa
do Seu Lucas e da dona Edite; da casa do Seu Almir, do grande
e simpático �´Piauí�, que comercializava coco babaçu em um
grande armazém bem na curva, quase em frente onde fica o
Restaurante Flutuante e dos alegres e divertidos estivadores,
alguns, inclusive, bons de bola. Tempo bom. Saudade.

Imperatriz, tu és pujante, agradável, hospitaleira e esplêndi-
da. Obrigado Frei Manoel Procópio do Coração de Maria por
ter fundado esta bela cidade. Parabéns, Imperatriz. Te amo.
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