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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
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EXPRESSÃO REGIONAL

Fone: 3525-2278
ASSINE E LEIA

Hoje o dia pede
que você se
mantenha na paz
e na calma; evi-

tar conflitos é indicado. Saiba sus-
tentar sua paz. Além disso, pode ser
um bom dia para tomar algumas
decisões importantes. Busque ser
diplomático e realizar a conciliação
no seu meio, principalmente no am-
biente familiar ou doméstico.

Hoje o dia pede
que você abando-
ne excessos, dú-
vidas e a necessi-

dade de querer fazer tudo ao mesmo
tempo. Reflita antes de tomar suas
decisões. As escolhas serão fator
determinante para um dia mais pro-
dutivo ou mais leve. Tome cuidado
com pessoas bajuladoras ou insis-
tentes. Livre-se dos falsos.

O dia pode ser
mais tranquilo,
com foco e paz.
Sua disciplina

está em dia, e isso é importante para
conseguir seguir o ritmo e seguir seu
cronograma. O trabalho pode avan-
çar. Mantenha-se econômico, pois
não é um bom dia para gastos, mas
também não seja mesquinho.

Hoje o dia pede
desapego e liber-
dade. Tome cuida-
do com mágoas
causadas por de-

cepções, principalmente nas rela-
ções mais antigas. Não crie tanta
expectativa e não espere muito dos
outros. Hoje o dia pede mais inde-
pendência. Além disso, tenha atitu-
de para fazer as mudanças necessá-
rias e saia das sombras.

Hoje o dia traz
alguns obstácu-
los. Situações
esperadas podem

não acontecer. Saiba se desvenci-
lhar e ter criatividade para se reor-
ganizar e se adaptar. Tome cuidado
com os excessos, principalmente de
gastos ou de preocupações. Pode não
ser interessante fazer novas dívidas
ou sustentar um padrão de vida des-
gastante.

Neste dia, os
amigos estão po-
tencializados.
Saiba ter mais

confiança nas pessoas à sua volta e
evite competições, brigas e discus-
sões. Você tem vantagem, portanto
você será produtivo se conseguir ter
criatividade e inspiração, acreditan-
do mais em si mesmo. As relações
amorosas podem trazer inseguran-
ça. Evite o ciúme.

O dia pode trazer
muita realização
se você conseguir
se manter equili-

brado e em harmonia com tudo e
todos. Quanto menos você se base-
ar no passado e menos olhar para o
futuro, mantendo-se no aqui e no
agora, mais seu dia pode fluir. Existe
beleza e leveza. Saiba desapegar das
pequenas coisas fúteis e foque no es-
sencial.

O dia pode ser
muito próspero e
alegre devido às
ajudas que che-

gam até você. Saiba retribuir o cari-
nho e a atenção. Conselhos e até aju-
da financeira podem estar a cami-
nho. Além disso, o dia pode trazer
passeios e boas trocas, além de no-
vos aprendizados que podem ser pra-
ticados na vida profissional, promo-
vendo crescimento.

O dia pode trazer
caos, intensidade
e agitação, pro-
movendo tam-

bém resoluções. Existe o fechamen-
to de um ciclo e a abertura de um
novo. Limpeza e purificação para
uma renovação estão a caminho,
bem como um teste de fé. Tenha
otimismo, porque boas novas estão
chegando.

Hoje o dia pode
trazer estabilida-
de, principalmen-
te nas suas rela-

ções. Inclusive, você precisa ter uma
postura mais aberta para conseguir
se conectar da melhor forma com as
pessoas, porque isso pode te abrir
portas. A socialização precisa ser
vivenciada da melhor forma possí-
vel. Seja mais diplomático e justo,
vendo as coisas por todos os lados.

O dia pode te de-
safiar a ser mais
leve e organizado
ao mesmo tempo.

Hoje é preciso focar no trabalho e se
dedicar sem tanta rigidez. É impor-
tante colocar em ordem a vida coti-
diana e sanar problemas, buscando
solucionar e também economizando.
Pode existir algo que está causando
prejuízo � e é preciso finalizar isso,
seja o que for.

O dia potencializa
sua popularidade e
seu magnetismo,
portanto o roman-

ce pode vir com tudo, então evite as
ilusões. Além disso, a sua criativida-
de está alta e você deve aproveitar.
As relações antigas podem ter reno-
vação afetiva.

Começa em Brasília o maior evento
científico da América Latina

Tema da SBPC este ano é �Ciência, Independência e Soberania Nacional�
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Brasília sedia, até o próximo sábado (30), o
maior evento científico da América Latina, a
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC).

O evento, que chega à 74ª edição, conta

com um formato híbrido com mais de 100 ati-
vidades presenciais, na Universidade de Bra-
sília (UnB), e 110 online, com transmissão pe-
los canais da  SBPC e  UnB no YouTube.

O encontro de cientistas e pesquisadores

traz como tema �Ciência, Independência e
Soberania Nacional�, já que 2022 marca o bi-
centenário da Independência do Brasil, o cen-
tenário da Semana de Arte Moderna e as ce-
lebrações dos 60 anos da Universidade de
Brasília.

Esta é a quarta vez que a UnB sedia o even-
to, que tem expectativa de público de 6 mil
pessoas, nos quatro polos presenciais da uni-
versidade.

Para facilitar a escolha das atividades, a
UnB separou a programação por temas. São
12 assuntos, que passam por arte, tecnologia e
inovação. Entre eles: o papel das universida-
des federais no combate à pandemia, a impor-
tância da pesquisa científica na manutenção
da democracia - principalmente neste ano elei-
toral - e a contribuição para a Constituição de
1988, além de pautas com temática ambiental.

Pesquisadores renomados e gestores do sis-
tema estadual e nacional de ciência, tecnolo-
gia e inovação vão participar de painéis, me-
sas redondas, conferências, lançamento de li-
vros, premiações e atividades físicas interati-
vas nestes sete dias de SBPC.

Em paralelo, outras ações ocorrem ao lon-
go da semana, como a SBPC Cultural, que
traz apresentações culturais, artes circenses
e mostra de cinema. E ainda a SBPC Jovem,
que promove o contato de crianças e jovens
com o conhecimento científico e com pesqui-
sadores, instituições e laboratórios de todo o
País através de exposições e atrações inte-
rativas.

A programação completa pode ser confe-
rida no portal sbpcnet.org.br. Lá é possível
saber quais eventos tem acesso livre e tam-
bém aqueles que continuam com inscrições
abertas para quem quiser participar. (Agên-
cia Brasil)
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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

HOSPITAL SÃO RAFAEL LTDA

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Os representantes Estatutários Administradores do Hospi-
tal São Rafael Lida, no uso das suas atribuições e nos termos
do art. 1.152, §§1° e 2° do Código Civil, convoca todos os Asso-
ciados para Assembleia Geral Extraordinária, de forma pre-
sencial, a realizar-se em sua sede social, localizada a Av. Dor-
gival Pinheiro de Sousa, 1178, Centro, Imperatriz-MA CEP: 65903-
270, sala de reuniões, no dia 03/08/2022, com a primeira cha-
mada às 17h00 com 75% dos associados e 17h30min em
segunda chamada, com qualquer número de associados, com
a seguinte ordem do dia:

1. Análise de proposta Comercial referente a venda do Hos-
pital São Rafael Ltda.

Imperatriz (MA), 21 de Julho de 2022.�

- 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.

(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Guarulhos/SP � A Polícia
Federal, em sete ações distin-
tas ocorridas entre os dias 22
e 24/7, no Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, apreen-
deu com passageiros, quase
60 kg de cocaína. Os passa-
geiros, bem como as drogas
apreendidas, tinham como
destino países da África, Eu-
ropa e Ásia.

Um angolano, que reside
no país desde 2009, que pre-
tendia embarcar para Kigali,

Santa Vitória do Palmar/
RS - A PF, com apoio da Re-
ceita Federal, realizou neste
sábado (23/7) a prisão em fla-
grante de uma mulher de 18
anos por tráfico transnacional
de drogas, em razão de envio
de substâncias ilícitas oriundas
do Uruguai e destinadas ao
território nacional.

Em abordagens de rotina na
aduana brasileira do Chuí/RS,
policiais federais e servidores
fiscais encontraram material
suspeito durante vistoria em
ônibus de linha que passava
sentido Chuí � Santa Vitória,
com destino final a cidade de

PF apreende quase 60 kg de cocaína no
Aeroporto Internacional de São Paulo

Sete pessoas foram presas em flagrante
Divulgação/PF

em Ruanda, foi flagrado por
policiais federais com 10 kg de
cocaína ocultos dentro de cal-
ças jeans. Outro passageiro,
nacional da Nigéria e que in-
gressou no Brasil beneficiado
pela Lei do Refúgio, levava
consigo 30 embalagens de
xampu com quase 19 kg de
cocaína. O homem pretendia
levar a droga para Douala, na
República dos Camarões.

Em outra ação, um ameri-
cano, de 76 anos, que embar-

caria para Nova Déli, na Ín-
dia, foi flagrado com mais de
2 kg de cocaína, ocultos em
fundos falsos de sua bagagem
de mão. Também numa baga-
gem de mão, transportada por
um homem, nacional da Nigé-
ria, os policiais federais en-
contraram mais de 4 kg quilos
de cocaína ocultos em 4 san-
dálias e 2 carteiras. O suspei-
to pretendia levar a droga para
Doha, no Catar.

Outro suspeito, também

solicitante de refúgio, transpor-
tava, fixados ao corpo, 4 kg
de cocaína distribuídos em 16
volumes. O homem tinha
como destino final de sua via-
gem a cidade de Lagos, na
Nigéria.

Cerca de 15 kg de cocaí-
na, compactados e na forma
de tijolos, estavam dentro de
uma mala transportada por um
brasileiro, residente em Dub-
lin, na Irlanda. O suspeito dis-
se aos policiais que estava re-
tornando ao país onde reside,
após ter vindo ao Brasil para
participar de um campeonato
de jogos de cartas.

A última prisão, realizada no
domingo (24), foi de uma mu-
lher, nacional da África do Sul.
Nos fundos falsos encontrados
em sua mala, os policiais fede-
rais retiraram 4 kg de cocaína.
A suspeita embarcaria em voo
para Joanesburgo, na África
do Sul, com escala em Dubai,
nos Emirados Árabes Unidos.

Os presos serão apresenta-
dos à Justiça Federal, onde po-
derão responder pelo crime de
tráfico internacional de drogas.
(Comunicação Social da Po-
lícia Federal em São Paulo)

Polícia Federal prende mulher em flagrante
por tráfico transnacional de drogas

A suspeita passava com carga de �MDMA� e �Special K, em ônibus de linha com direção a Porto Alegre/RS

Porto Alegre. Dentro da baga-
gem de uma passageira foram

apreendidos cerca de 1 kg de
entorpecente conhecido como

�MDMA� e um frasco conten-
do aparentemente substância
conhecida como �Special K�.

De acordo com as investi-
gações, as drogas teriam
como procedência a cidade de
Chuy, no Uruguai, com possí-
vel destino final o estado de
Santa Catarina.

Na bagagem da passagei-
ra ainda foram encontrados
US$ 2.200 (dois mil e duzen-
tos dólares americanos), sem
origem comprovada, montan-
te igualmente apreendido em
razão da possível ligação com
o tráfico de drogas.

A suspeita foi conduzida à
Delegacia de Polícia Federal,
onde foi presa em flagrante
pelo crime de tráfico transna-
cional de drogas. Após, ela foi
encaminhada ao presídio de
Rio Grande/RS, ficando à dis-
posição da Justiça Federal.

A Polícia Federal dará con-
tinuidade às investigações, vi-
sando à identificação de ou-
tros possíveis envolvidos. (Co-
municação Social da Polícia
Federal em Santa Vitória do
Palmar e Chuí/RS)

Divulgação/PF
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