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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

Hoje o dia fa-
vorece a en-
trega e a ge-
nerosidade. É

indicado que você não fique
apenas pensando em coisas
materiais e em trabalho. Ten-
te fazer coisas diferentes e
abrir mão do controle sobre
as coisas. Abandone as preo-
cupações e se eleve para um
lugar de silêncio e contempla-
ção: viva um pouco a arte e a
espiritualidade.

O dia favore-
ce as mudan-
ças, portanto
fazer as coisas

de maneira automática, ser
teimoso e resistente a inovar
podem ser problemas. Evite
fazer as coisas do mesmo jei-
to de sempre. Questione-se
mais, não aceite respostas
prontas � de si mesmo ou
dos outros. Abra sua mente
e busque experimentar coi-
sas novas.

O dia favore-
ce uma atitu-
de nova, mas
a ansiedade

pode estar muito presente por
causa do seu excesso de ener-
gia. Existe caos, mas também
criatividade. Mantenha sua
postura de ser multitarefa,
mas não se deixe levar pelo
piloto automático. Seja mais
aberto para se relacionar com
as pessoas em geral.

Hoje o dia traz
plenitude e
calma� e isso
é muito impor-

tante para que as suas rela-
ções fluam bem. O trabalho
em equipe e as sociedades
estão favorecidas. Juntos,
vocês podem avançar mais e
com mais consistência do que
se fizer tudo sozinho. Existem
novas alternativas ou novas
ideias originais para ganhar
dinheiro, então aposte nelas.

Hoje o dia pede
mais impesso-
alidade, por-
tanto não

leve as coisas para o lado pes-
soal. Observe mais e reaja
menos. A leveza pode ser o
seu grande trunfo. Com ela,
surgem novas ideias e uma ca-
pacidade de pensar além, de
planejar e ser estratégico.
Conversas interessantes
acontecem, mas tome cuida-
do com as fofocas.

Hoje o dia traz
i ndec i sões ,
por isso pode
não ser um

bom momento para tomar de-
cisões definitivas. O dia traz
a força da união, então se
relacionar bem pode ser uma
arte. A partir dessas trocas,
ideias podem surgir, então
evite querer fazer tudo sozi-
nho e se isolar: junto das pes-
soas, você crescerá.

O dia pode
trazer ruptu-
ras e deci-
sões difíceis

podem ser tomadas. Tome
cuidado com impasse ou ra-
dicalismos e agressividades.
Tente se manter calmo e
equilibrado para não perder
o autocontrole. Além disso,
tente ser diplomático, mas
evite ficar em cima do muro.
Cuide mais das suas econo-
mias.

Ho je o d ia
pede dec i -
sões e tudo
que não está

avançando na sua v ida
deve ser remediado ou re-
tirado, portanto o dia pode
trazer mudanças radicais.
Não insista em coisas ou
hábitos que prejudicam a
sua vida ou não trazem ne-
nhum avanço. Boas trocas
podem acontecer nas rela-
ções afetivas.

O dia vai te
trazer muito
trabalho, en-
tão é preciso

ter iniciativa e avançar, fa-
zendo por si mesmo e não es-
perando muito das pessoas,
pois isso pode apenas te irri-
tar e trazer brigas, cobranças
e críticas que não levam a lu-
gar nenhum. Ative seu amor-
próprio e sua independência.

Hoje o dia pode
trazer ansieda-
de, principal-
mente em rela-

ção a questões amorosas. É
importante se abrir para um
diálogo sincero e colocar tudo
às claras para não criar para-
noias. Também pode ser ne-
cessário buscar mais inspira-
ção para avançar no traba-
lho, em busca de mais criativi-
dade. Saiba expor e trocar,
pois assim tudo fluirá melhor,
inclusive as reuniões de tra-
balho.

O dia pedemais
foco e doação
para a família
ou para as

questões domésticas. Sua
casa pode precisar de reparos
ou pode ser importante orga-
nizar a sua rotina de saúde.
Além disso, você pode rece-
ber muita ajuda, mas é impor-
tante se abrir para receber.
Finalize as suas pendências.

Quanto mais
exercitar seu
lado generoso
e benevolen-

te, mais seu dia pode fluir.
Resgatar algum projeto anti-
go ou colocar em prática al-
gum talento artístico pode
trazer bem-estar e mais moti-
vação para o seu dia a dia,
mas é preciso manter uma dis-
ciplina, senão as coisas ten-
dem a ser descartadas nos
próximos dias.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍ-

CIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDAURGENTE, 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, 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 Afli-
tos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós
que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-
me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Sereni-
dade. Atendei ao meu pedido: �Fazer o pedido�.
Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, prote-
gei-me de todos que possam me prejudicar, Pro-
tegei 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 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 bene-
fícios do grande Santo Expedito. Mande você tam-
bém publicar imediatamente após o pedido.

Marwelblog
PorMoreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

MUITOSANOSDEVIDA
Parabéns para o diretor de árbitros da

LIGA, CARLOS MAGNO ALMEIDA CA-
BRAL, pelo seu aniversário ocorrido sexta-
feira, 19 de agosto. Parabéns.

SUCESSOS
Parabenizamos o atleta do Sport Recife sub 17,

DYEGOLUIS,pelo seuaniversárioquarta-feira, 24
deagosto.Oatletade futebol é filhodeDEYVISON
LUISedaSenhora JUCÉLIADAPAZ.Parabéns.

DIADOSOLDADO
O Marwel Esporte Clube homenageia o Sol-

dado Brasileiro no seu dia, 25 de agosto, quinta-
feira. Esta data é uma homenagem ao Patrono do
ExércitoBrasileiro, oMarechal LUISALVESDE
LIMAESILVA,oDUQUEDECAXIAS,quenas-
ceu em 25 de agosto de 1803. No sentido horário,
vemos, na foto 1, General RUIMONARCA, Co-
ronel FARIAS NETO; foto 2, Coronel PORTU-
GAL; foto 3, Tenente-CoronelMENDESMELO,
Comandante do 50° BIS; e na foto 4 o Coronel
ROBERTOFURTADOBATISTA.
Todos apoiando oMOREIRADOMARWEL.

DATAESPECIAL
Parabéns para aDelegada de carreira, SYLVI-

ANNELENIRACAVALCANTETENÓRIO,pelo
seu aniversário, quinta-feira 25 de agosto. Na
foto, a ilustre chefe de Polícia está com sua sogra
aAdvogada IOLANDAMOREIRA, seu esposo
o Oficial PM piloto do helicóptero CTAMESSI-
AS, que é sobrinho do profissional de educação
física,MOREIRADOMARWEL.
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Rural Crop Defensivos e Insumos Agropecuários LTDA
CNPJ 10.486.679/0001-24

O empreendimento Rural Crop Defensivos e Insumos Agropecuários
LTDA, com CNPJ 10.486.679/0001-24, localizada no endereço rua rodo-
via Br 010 , nº 1624, Bairro Bacuri, Imperatriz-MA. Torna publico que
REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos - SEMMARH aLicençaAmbiental de Regularização � LAR em21-
06-2022, para atividade de Comércio atacadista de defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes e corretivos do solo conforme consta no processo
numero 4533/2022.

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO
A empresa S.H.N Rodrigues Lima, situada na rua Resplandes, 267 �

centro João Lisboa MA. CEP: 65.922.000, convoca a funcionária Valeria
Santos Silva, portadora da CTPS 632-4137 Serie 5382/MA a retornar ao
trabalho no prazo de 72 horas, sob a pena de ser demitida conforme artigo
482, letra I, do Decreto Lei nº 5.482 da CLT
João Lisboa � MA. 23 de Agosto de 2022

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

Vendedor de Produtos Elétricos
- Consultor de Vendas
- Mecânico de Suspensão
- Cuidador de Idoso
- Empregada Doméstica
- Consultor Interno e Externo
- Assistente de Loja - PCD
- Operador de Patrol e Retroescavadeira
- Vendedora
- Assistente de Suporte
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Soldador
- Servente de Obras
- Técnico em Refrigeração de Ar condicionado
- Auxiliar de Hospital - PCD
- Atendente de Farmácia - PCD
- Cozinheira(o)
- Auxiliar de Cozinha
- Garçom

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.

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140

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

Salão comcapacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Fortaleza/CE � A Polícia
Federal (PF) apreendeu, na
manhã deste sábado (20/08),
uma carga de 1,2 tonelada de
cocaína em uma embarcação
pesqueira que trafegava em
águas internacionais. Seis pes-
soas foram presas.
A ação investigativa se de-

senvolveu em atuação conjun-
ta com a Secretaria da Segu-
rança Pública e Defesa Soci-
al do Ceará (SSPDS/CE), por
meio da Coordenadoria de In-
teligência (Coin). Utilizando o
apoio solicitado ao Navio Pa-
trulha Oceânico Araguari, da
Marinha do Brasil, policiais
federais prenderam em fla-
grante o comandante do pes-
queiro e cinco tripulantes, que
foram conduzidos à PF.
A apreensão decorre de

Nesta segunda-feira (22),
no Km8 da BR 226, nomuni-
cípio de Palmeiras do Tocan-
tins/TO, foramapreendidos 43
itens eletrônicos no bagageiro
de um ônibus de transporte de
passageiros.
Por volta das 10 horas e 17

minutos, a equipe da Polícia
Rodoviária Federal estava re-
alizando fiscalização de roti-
na quando deu ordem de pa-
rada ao veículo Volvo/Buss-
car Vbuss D, de cor amarela.
O ônibus havia saído de São
José/SC e tinha como destino
final Belém/PA.
Durante a fiscalização no

compartimento de bagagem, a
equipe policial encontrou uma
mochila preta com 38 apare-
lhos celulares, de marcas va-
riadas, 1 Tablet e 4 fones de
ouvido.Todos os produtos não
possuíam nota fiscal.
Os aparelhos foram entre-

gues à Polícia Civil de Tocan-
tinópolis/TOpara averiguação
da origem dos produtos, os
quais aparentavam serem usa-
dos. (Fonte; PRF)

Guarulhos/SP - A Polícia
Federal, no Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, pren-
deu, entre os dias 20 e 21/8,
dois passageiros de voos in-
ternacionais com droga.
Policiais federais que fisca-

lizam as bagagens com o au-
xílio de cães farejadores pren-
deramumhomem, nacional da

Polícia Federal apreende 1,2 tonelada de
cocaína em embarcação pesqueira no Ceará
A apreensão decorre de cooperação internacional com a Drug Enforcement Agency (DEA) e com a
National Crime Agency (NCA), órgãos policiais dos Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente

cooperação internacional com
a Drug Enforcement Agency
(DEA) e com a National Cri-
me Agency (NCA), órgãos
policiais dos Estados Unidos
e Reino Unido, respectiva-
mente. A embarcação perma-
neceu atracada no Cais Pes-
queiro do Mucuripe, em For-

Divulgação/PF

taleza, por alguns dias, e zar-
pou na última semana com
documentação incompleta e
com mecanismo de rastrea-
mento obrigatório (PREPS)
desativado, reforçando as sus-
peitas para abordagem. Tra-
ta-se de apreensão recorde de
cocaína no estado do Ceará
em 2022.
A droga estava acondicio-

nada sob toneladas de gelo no
porão da embarcação e teria
como destino a Europa. Fo-
ram apreendidos, além da dro-

ga e da própria embarcação,
celulares, equipamentos e do-
cumentos. As investigações
continuam com a análise des-
se material.
Os presos foram interro-

gados e indiciados pela PF e
poderão responder pelos cri-
mes de tráfico internacional
de drogas, associação para o
tráfico e por integrarem or-
ganização criminosa, com
penas de até 34 anos de re-
clusão. (Comunicação Soci-
al da PF no Ceará)

PF apreende 26 kg
de cocaína e

prende 2 pessoas
Nigéria, que ingressou noBra-
sil beneficiado pela Lei do
Refúgio, tentando embarcar
para a República dos Cama-
rões com 48 volumes, conten-
do mais de 20 Kg de cocaína,
ocultos dentro de 12 calças
jeans.
Outra equipe de policiais,

ao revistar uma passageira
que realizava os procedimen-
tosmigratórios, encontrou sob
suas vestes, um colete com 3
volumes contendo mais de 5
quilos de cocaína.A suspeita,
nacional daÁfrica do Sul, pre-
tendia embarcar em voo para
AddisAbaba, na Etiópia. (Co-
municação Social - Delega-
cia Especial no Aeroporto
Internacional de São Pau-
lo/Guarulhos)
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Os produtos foram encontrados no
compartimento de cargas de um ônibus

Produtos eletrônicos
são apreendidos em

Palmeiras do Tocantins
Divulgação/PF
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