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By Isabel Mueller

Hoje, você
pode estar
muito interes-
sado em se

comunicar mais com as pes-
soas próximas, querendo so-
cializar e dizer o que pensam
e o que sentem. Tudo isso
porque Mercúrio ingressa em
Libra e te leva a fazer mais
alianças. Parcerias e roman-
ces ficam potencializados,
mas tome cuidado com dis-
cussões que substituem con-
ciliações.

Dia de colocar
mais foco e
energia para
finalizar e re-

solver pendências. Pode ser
um dia perfeito para fazer
acordos e sair de uma situa-
ção com uma resolução justa
para todas as partes envolvi-
das. Apenas tome cuidado
com a falta de organização e
de equilíbrio. Evite excessos
e saiba planejar bem as suas
tarefas.

Hoje o dia traz
muita popula-
ridade e mag-
netismo. Use

isso com consciência e saiba
sustentar relacionamentos e
parcerias. Tome cuidado com
ilusões relacionadas a proje-
ções e fique atento para não
fantasiar as pessoas como
você gostaria que elas fos-
sem. Além disso, o momento
pode ser de se dedicar mais
a si mesmo e à sua busca
pessoal. Alguma gratifica-
ção ou um reconhecimento
pode surgir.

O dia pode tra-
zer um foco
maior para a
sua família e a

sua casa hoje. Quanto mais
tranquilo e sereno for, mais
as suas relações fluem. Os
diálogos estão potencializa-
dos e pode ser preciso medi-
ar alguns conflitos entre pes-
soas conhecidas. Você pode
se sentir mais artístico e ins-
pirado.

O dia pode ser
bem agitado.
Mesmo com
muitas ativi-

dades, é um dia harmônico e
pode acontecer de forma sin-
crônica, tudo seguindo um flu-
xo de resoluções. Seja bem
ativo e tenha atitude, evitan-
do procrastinar. Vale a pena
se abrir para o diálogo.

Seu dia pode
trazer uma
energia eleva-
da de ação e

movimento, mas desejos em
excesso. Tome cuidado, por-
tanto, com gastos e atitudes
radicais ou impensadas. Vale
a pena evitar e se conter, pen-
sando mais nos prós e contras
de cada situação antes de se
envolver ou de fazer algo.

As mensagens
chegam muito
mais facilmen-

te para você hoje: Mercúrio,
no seu signo, te ajuda a se
movimentar e a ter mais leve-
za e objetividade para fazer
conexões. Bom dia para pro-
curar emprego, mandar men-
sagens ou tomar atitudes em
prol do que deseja.

O dia te desa-
fia a defender
suas ideias,
seu espaço e

seu território sem se tornar
agressivo, por isso será preci-
so ter muita paciência e ca-
pacidade de dialogar. Tome
cuidado com passividade ex-
cessiva. Além disso, saiba se
organizar melhor para não se
deixar levar pelo caos.

O dia traz con-
flitos e brigas.
O desafio é se

manter em harmonia. Tome
cuidado com ciúme e dispu-
tas. Saiba se colocar à dispo-
sição, mas não se envolva tan-
to, a ponto de levar para o
lado pessoal. As relações amo-
rosas podem ser difíceis, en-
tão saiba ter paciência.

O dia traz mui-
to trabalho,
pois existem
pendências e

situações a serem resolvidas.
Tenha foco e paciência. Não
perca sua paz e saiba lidar com
obstáculos que surgem de úl-
tima hora. Decisões podem ser
tomadas. Abandone teimosi-
as e obsessões.

O dia pode tra-
zer conflitos
devido à sua
falta de paciên-

cia. Respire fundo antes de en-
trar em qualquer situação de
briga. Tente focar mais em si
mesmo e olhe as situações com
um olhar mais abrangente. Você
pode ter algumavantagemnuma
situação competitiva.

O dia pede que
você olhe mais
para as suas

emoções e situações pessoais.
Além disso, você pode estar
mais sensível e romântico � e
isso favorece as relações amo-
rosas. Você pode ajudar pesso-
as próximas, então elos de con-
fiança se fortalecem. Relações
antigas podem se renovar.

VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Consultor Interno e Externo
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Vendedor Interno e Externo
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
- Auxiliar de Hospital - PCD
- Auxiliar de Açougue
- Atendente Balconista
- Vendedor de Consórcio
- Recepcionista Atendente
- Operador de Caixa
- Panfleteiro
- Eletricista de Veículos
- Mecânico de Caminhões
- Cozinheiro (a) Industrial
- Técnico em Nutrição
- Pedreiros
- Serventes de Obras
- Carpinteiro
- Auxiliar de Expedição

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.

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

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

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADEDIFÍCIL SOLUÇÃO e pre-

cisa de AJUDAURGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o
Santo dos Negócios que precisam de Pronta Solução e cuja Invoca-
ção 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 San-
to Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o San-
to 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 pedido�. Ajudai-me a superar es-
tas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudi-
car, Protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgên-
cia. 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 des-

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

COMUNICADO
A empresa J O POSTO DE COMBUSTÍVEIS VII LTDA CNPJ, 39.240.566/

0001-26, Torna público que requereu junto a secretaria municipal de Meio Ambi-
ente e Recursos Hídricos- SEMMARH, a LICENÇA DE OPERAÇÃO para ativi-
dades de comercio de combustíveis e derivados de petróleo, conforme o processo
011184/2018, Localizado na AV. NEWTON BELLO NUMERO 1139,PAR-
QUE INDEPENDÊNCIA, IMPERATRIZ-MA, O cumprimento se enquadra na
resolução CONAMA 237/97 que dispõe sobre licenciamento ambiental.
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