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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 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.

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO
EVANIO VILELA DE ANDRADE � CPF 266.560.196-68 Torna pú-

blico que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais SEMA-MA, em São Luís a Licença Única Ambiental de
Regularização (LUAR) sob o número do e-processo 157533/2022, para
atividade Pecuária da propriedade: Fazenda Malhadinha, à 17 km da rodo-
via MA-335, zona rural, sob as coordenadas � Lat.: 06°16�50,51" S e
Long.: 47°06�08,55" O � Porto Franco � MA.

AGROPECUÁRIA ABELHA LTDA
CNPJ 01.271.412/001-29

AGROPECUÁRIA ABELHA LTDA � CNPJ 01.271.412/001-29 Tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais SEMA-MA, em São Luís a Renovação de Licença Única
Ambiental (ReLUA) e para atividade agrosilvipastoril, número do e-proces-
so 000994/2022 da propriedade: Fazenda Umbigudo, zona rural, sob as
coordenadas - Lat: 04°41�42,78" S e Long: 43°41�16,17" O �Codó� MA.

(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

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 Urgentes, So-
correi-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 ao meu pedido: �Fazer o pedi-
do�. 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 Tranqüilidade. Serei grato pelo
resto da minha vida e levarei seu nome a todos 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 publicar e distribuí um milheiro desta

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

Jaguarão/RS - A Polícia
Federal prendeu, na noite desta
terça-feira (26/7), um homem
que transportava cerca de R$
3 milhões em carga de produ-
tos estrangeiros, em ação da
Operação Controle Brasil, rea-
lizada com apoio da Brigada
Militar e da Polícia Civil. Essa
ação tem como objetivo o com-
bate a crimes de contrabando e
descaminho na fronteira.

A abordagem ocorreu nas
proximidades de um ferro ve-
lho, em patrulhamento de ro-
tina, onde foi identificado o
caminhão conduzido pelo in-
divíduo em situação suspeita.
Ao averiguar a carga, com-
posta por canetas e aparelhos
decodificadores de sinal de
televisão, foi constatada que
se encontrava desacompa-
nhada de documentação fis-
cal que comprovasse sua re-
gular internalização.

O homem foi indiciado pela
prática do crime de contra-
bando e encaminhado ao Pre-
sídio Estadual de Jaguarão,
onde permanece à disposição
da Justiça Federal. (Comuni-
cação Social da Polícia Fe-
deral em Jaguarão)

Recife/PE - A Polícia Federal, em Pernam-
buco, prendeu um homem em flagrante no ae-
roporto internacional dos Guararapes. A prisão
aconteceu durante os trabalhos de fiscalização
destinados a reprimir o tráfico internacional e
doméstico de entorpecentes bem como outros
tipos de crimes praticados no Aeroporto.

Os policiais federais desconfiaram de um

Cerca de 150 mil maços de cigarros
contrabandeados são apreendidos

em Santa Maria do Pará/PA

Carga tinha como destino a cidade de Teresina (PI)

Na noite desta terça-feira
(26), a Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu cerca de 150
(cento e cinquenta) mil maços

Divulgação/PRF

de cigarros contrabandeados
durante fiscalização no km
102 da BR-316, em Santa
Maria do Pará (PA).

(trezentas) caixas de cigarros
importados. A carga estava
em meio a diversos fardos de
papelão reciclável.

Questionado sobre a docu-
mentação da carga, o condu-
tor afirmou não possuí-la.
Além disso, afirmou que teria
feito o carregamento no mu-
nicípio de Santarém (PA) e
que realizaria o transporte até
a cidade de Teresina (PI).

Diante dos fatos, o homem
de 42 anos foi preso e enca-
minhado junto a carga para a
Delegacia de Polícia Federal,
a fim de que fossem realiza-
das as medidas cabíveis, em
tese, pelo crime de contraban-
do. A ocorrência contou com
o apoio da Divisão de Repres-
são da Receita Federal da 2°
Região. (Fonte: PRF)

Por volta das 22h, a equipe
realizou abordagem de rotina
a uma carreta que realizava o
transporte de cerca de 300

PF apreende mais de 4 quilos de cocaína em aeroporto

passageiro de um voo oriundo de Brasília/DF
e que tinha como destino final Recife/PE. Ele

tentou se esconder atrás de
outros passageiros e caiu em
contradição quando foi entre-
vistado previamente.

Ao ser feito uma busca
pessoal, foram encontrados,
presos na barra de sua calça
e dentro de sua mala 4.2Kg
de cocaína.

Terminada a abordagem
policial, o preso foi autuado
por tráfico interestadual de
drogas e, caso seja condena-
do, poderá cumprir penas que
variam de 5 a 15 anos de re-
clusão. (Comunicação Soci-
al da Polícia Federal em
Pernambuco)

Divulgação/PF

PF prende homem com cerca de R$ 3 milhões
em produtos sem documentação fiscal

Divulgação/PF
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