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By Isabel Mueller

O dia traz
muita genero-
sidade. Você
pode estar cri-

ativo e inspirado. O dia pode
trazer um pouco de solidão,
mas isso pode ser bom e satis-
fatório para que você consi-
ga realizar suas tarefas em paz
e de maneira sossegada. Se
não conseguir se isolar um
pouco, você pode se ver no
meio do caos, sem conseguir
produzir o tanto que gostaria.

Dia muito po-
deroso de co-
nexão com
seus amigos ou

com pessoas parcerias. Pode
haver um lado de liderança
grande, mas também contro-
le: é indicado soltar e deixar as
coisas acontecerem sem preo-
cupações. Suas ideias podem
ser executáveis e trazer bons
resultados. Acredite no seu po-
tencial e tenha iniciativa.

O dia pode tra-
zer uma evolu-
ção clara se
você não se

deixar levar por pensamentos
inúteis. Busque profundidade
e perspectiva. Ver a vida com
novos olhos é indicado. Quan-
to mais for verdadeiro e sin-
cero, melhor suas parcerias se
firmarão neste dia. Será um
bom dia no seu trabalho.

O dia te desa-
fia a ser mais
flexível, a ver
as coisas com

mais tranquilidade. Tome cui-
dado com a teimosia e com
uma visão restrita das coisas.
É um bom dia para aprender e
ensinar, além de cuidar da
saúde. Mantenha seu corpo
em movimento.

Seu dia tem
desafios, mas
se mantiver a
postura perse-

verante com uma visão equili-
brada das coisas poderá re-
solver com facilidade qualquer
problema que possa surgir de
forma inesperada. Tome cui-
dado com riscos desnecessá-
rios e se mantenha em segu-
rança. É um dia que pode tra-
zer gastos financeiros que não
estavam nos planos.

O seu dia
pode ter uma
energia de li-
berdade e ex-

periências novas podem sur-
gir, então se abra para o novo.
Tome cuidado com cobranças
nas relações. Manter o diálo-
go é importante, bem como
não ficar fazendo jogos emo-
cionais. Seja franco e auto-
confiante. Encontros com ami-
gos podem te fazer bem.

Seu dia tem
uma energia
de cura em al-
gum nível.

Você pode conseguir se livrar
de uma tarefa complicada, de
vícios, de hábitos ruins ou ter
um dia em que consegue to-
mar uma atitude inesperada,
surpreendendo a todos. Pode
ser um dia mais leve e com
mais divertimento � ou sim-
plesmente com mais tempo li-
vre para fazer algo de que
goste e qu traz bem-estar.

O dia traz re-
solução para
que novos ca-
minhos sur-

jam. Você pode ter uma inici-
ativa que vai te abrir portas.
Boas parcerias podem surgir
no horizonte. A conexão com
suas ideias pode ser o ponto
de segurança, porque você
conseguirá executar tudo que
planejou.

Seu dia pode
ser dividido
em muitas ta-
refas ao mes-

mo tempo ou em imensas dú-
vidas. É preciso manter o rit-
mo equilibrado e evitar exces-
sos e radicalismos. Finalizar
pendências é importante. Cui-
de bem da sua alimentação e
do seu descanso. Os trabalhos
rotineiros e domésticos estão
potencializados.

Pode ser um
dia de muita
tensão e ner-
vosismo. Man-

tenha sua confiança e sua cal-
ma; esse pode ser o desafio.
Existe agito e movimento, bem
como mudanças. Mas nem
todas serão bem aceitas ou o
seu excesso de controle so-
bre tudo pode trazer estafa.
Ciúmes podem atrapalhar a
relação amorosa.

O dia tem cal-
ma e leveza,
mas você pode
ficar estagna-

do ou avançar pouco, então
tome cuidado com o excesso
de zona de conforto. Você
pode se permitir um descanso
ou o cuidado com a saúde.
Apenas tome cuidado com im-
pulsividades e mau uso do seu
dinheiro.

Hoje, a Lua em
Peixes traz
muitas emo-
ções, alegrias

e satisfação. Você pode sen-
tir que as coisas estão em
paz, e isso traz satisfação.
Além disso, você pode se per-
mitir pegar mais leve hoje e
descansar a mente. O traba-
lho em equipe está potenci-
alizado.

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

(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

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algumPROBLEMADEDIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é oSanto dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUSCRISTO!
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 aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido comurgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

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

Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um mi-
lheiro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.
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Geral

- Motorista para carga e munck; CNH AB
- Pintor de Serigrafia
- Costureira
- Pizzaoilo
- Cozinheira
- Boleira
- Salgadeira
- Técnico em Telecomunicação
- Técnico em Nutrição
-Auxiliar de Expedição
- Porteiro - PCD
- Auxiliar de Operação
- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
-Auxiliar deAçougue
- Atendente Balconista
- Eletricista de Veículos
- Mecânico Para Caminhões
- Cozinheiro Industrial.

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

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas do Coqueiro e Marechal Rondon, no Jardim
São Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Inde-
pendente, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Pis-
cinão�.
A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-

viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.
Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-

99222-7140

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

COMUNICADO
A PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA, CNPJ n°

01.002.047/0007-42, torna público que requereu junto à Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMMARH, a renovação
da Licença de Operação- LO, conforme processo nº 0147/2014, para a
atividade de �Fábrica de Colchões�. Localizada na Av. 02 n° 06, lote 06,
Distrito Industrial, Imperatriz- MA.

COMUNICADO

A empresa: POUSADA VEGAS LTDA, CNPJ:
17.032.774/0001-05, torna público que requereu junto á SEM-
MARH-Secretaria Municipal de MeioAmbiente e Recursos
Hídricos, a LicençaAmbiental de Regularização (LAR), con-
forme protocolo de processo N°.00004591//2022 em 06/09/
2022, para a atividade principal: Motéis. Localizado na Av.
Imperatriz, N°.20, Bairro: LoteamentoVale do Sol - Impera-
triz - MA, CEP: 65.900-970, Imperatriz - MA. O cumpri-
mento se enquadra na Resolução CONAMA N°. 237/1997,
que dispõe sobre o Licenciamento ambiental.

Acerca do texto �MON-
TESALTOS, 67ANOS�, pu-
blicado neste 8 de setembro
de 2022, escreveu-me, Alan
Kardec Pacheco, destacado
pesquisador e professor uni-
versitário em São Luís (MA)
e meu confrade na Academia
Maranhense de Ciência. Ele
acrescentou: �Confrade, Eu-
clides Carneiro Neiva foi o
criador domunicípio deMon-
te Altos�. A essa instigadora
observação, respondi:
*
Seria preciso definir, �ad

hoc�, o verbo �criar� e seu
substantivo �criação�.
Ainda não conheço (e tal-

vez exista) documentos ofici-
ais que precisem o conceito
legal de �fundação�, �cria-
ção�, �instalação� etc. Lem-
bremo-nos de que há estudio-
sos, autores, pesquisadores
que defendem que, no caso do
Brasil, não houve propriamen-
te �descobrimento�, mas
�achamento� e, alguns outros,
até �invasão�...
Talvez caiba ao IBGE �pa-

cificar�, estabilizar e estabe-
lecer a variada nomenclatura
e conceituação.
Especificamente em rela-

ção ao município Montes Al-
tos, quem o teria fundado? O
Sr. Quintiliano, em 1898, com
o processo inicial, talvez soli-
tário, de ocupação de parte
das terras?
Quem teria criado legal-

mente o município Montes
Altos? O governador Eugênio

Montes Altos tem história
de mais de 120 anos. Em
1898, Quintiliano José Tava-
res montou no território mon-
te-altense uma pequena indús-
tria de rapadura e aguarden-
te.Acoisa deu certo e logo os
irmãos deQuintiliano,Domin-
gos e Ricardo Tavares, e mais
uma terceira pessoa, Sérgio
Batalha, escolheram aquele
lugar para ali se estabelece-
rem e atenderem a região com
seus produtos.
Meio século depois, em

1949, com as comunicações
telegráficas adentrando no ter-
ritório monte-altense, mais
pessoas optaram por ali viver
e trabalhar.
Mas foi somente em 8 de

setembro de 1955, pela Lei
estadual nº 1354, que o distri-

MONTES ALTOS, 67 ANOS
��Emancipação deu-se em 8 de setembro de 1955

Réplica da Torre de Pisa,
construída pelo frade
italiano Aristides Arioli

rança de reuniões, manifesta-
ções, tratativas com autorida-
des públicas etc. Apenas to-
mar posse ou ser o primeiro
prefeito eleito diz que alguém
foi beneficiário desse proces-
so e não necessariamente o
seu iniciador.
Como se vê, de todo modo

é necessário estabelecer de
modo inconteste (ainda que
com futuras atualizações), a
terminologia/nomenclatura, e
a definição/o conceito, do
que sejam ou signifiquem pa-
lavras relacionadas à exis-
tência real, histórica, legal,
política e administrativa vin-
culadas à formação de mu-
nicípios e até de suas endo-
divisões (bairros, distritos,
povoados etc.).
Para reflexão (nossa) e

para a ação (das autoridades).
*
Montes Altos tem 1.488

quilômetros quadrados e 9.064
habitantes (2021), 349 a me-
nos que em 2010, quando re-
gistrou 9.413 pessoas. Sua
economia (PIB � Produto In-
terno Bruto) é de R$ 62 mi-
lhões 892 mil (2019), menor
que o total registrado em2018,
que registrou R$ 65 milhões
983mil.Comosnúmerosmais
recentes, classifica-se no nú-
mero 186 entre os 217 muni-
cípios do Maranhão e na po-
sição 4677 entre os 5570 mu-
nicípios brasileiros.

EDMILSON SANCHES
edmilsonsanches@uol.com.br

Vista aérea da cidade de Montes Altos (MA)

to deMontesAltos emancipa-
va-se de Imperatriz e ganha-
va a condição de município.
Esse ato foi revogado em

1957, mas Montes Altos vol-
tou à sua independência em14
de junho de 1958, com a Lei
Estadual nº 1607.Ainstalação
domunicípio deu-se no dia 31
de março de 1959.
MontesAltos foi o primei-

ro a se desmembrar do terri-
tório imperatrizense. Depois
vieram João Lisboa,Açailân-
dia e tantos outros. O territó-
rio de Imperatriz, que chegou
a ter mais de 13 mil quilôme-
tros quadrados hoje tem me-
nos de 10%de sua antiga área:
1.367 km2, cerca de 100 km2
de área urbana e os mais de
1.200 de área rural.
Uma curiosidade: Montes

Altos saiu do território impe-
ratrizense, e Imperatriz, de
onde veio?
Imperatriz, oficialmente,

saiu do território de Grajaú,
que saiu do território de Pas-
tos bons, que saiu do território
de Caxias.
Portanto, Imperatriz é �fi-

lha� de Grajaú, �neta� de Pas-
tos Bons e �bisneta� de mi-
nha cidade natal Caxias, terra
dos escritores Gonçalves Dias
eCoelhoNetto, chamada tam-
bém �Princesa do Sertão� (e
Imperatriz, �Princesa do To-
cantins�).

Parabéns ao povo monte-
altense!

EDMILSON SANCHES
edmilsonsanches@uol.com.br

Divulgação

QUEM CRIOU E QUANDO FOI CRIADO
O MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS?

Barros, ex-prefeito de Caxias
(1948-1950), que administrou
o Maranhão de 18 de setem-
bro de 1951 a 31 de janeiro de
1956 e teria assinado a Lei
estadual nº 1354, de 1955, que
elevou Montes Altos à cate-
goria demunicípio (a primeira
vez)? (Observe-se que o bra-
são de Montes Altos traz a
data de 22 de dezembro de
1955, que não consta dos re-
gistros da Fundação IBGE -
InstitutoBrasileiro deGeogra-
fia e Estatística).
Ou o criador do município

MontesAltos teria sido o mé-
dico barreirinhense José Ma-
tos de Carvalho, que foi go-
vernador do Maranhão de 9
de julho de 1957 a 31 de ja-
neiro de 1961 e deve ter assi-
nado a Lei Estadual nº 1607,

de 1958, devolvendo a auto-
nomia monte-altense, após o
município ter sido declarado
extinto por acórdão do Supe-
riorTribunal Federal em 02 de
setembro de 1957?
Ou, ainda e finalmente, o

criador domunicípio teria sido
o Sr. Euclides Carneiro Nei-
va, que foi o primeiro prefeito
eleito deMontesAltos, empos-
sado em 14 de julho de 1956,
exatamente 1 ano, 1 mês e 19
dias antes de o município ser
declarado extinto pela Supre-
ma Corte brasileira?
Geralmente é considerado

a pessoa de referência na
existência de uma Unidade
Federativa aquela que primei-
ro expôs uma ideia e a condu-
ziu ao caminho da realização
por meio da promoção e lide-

Divulgação

Divulgação
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