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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

By Isabel Mueller

Pode ser um
dia de foco e
objetividade,

no qual você consegue resol-
ver ou realizar muitas coisas.
O dia é positivo para quem
precisa se comunicar e fazer
muitas coisas ao mesmo tem-
po, mas de uma forma práti-
ca. Portanto seu dia é agita-
do. Mantenha sua postura fle-
xível.

Dia de prati-
car a genero-
sidade e abrir
mão do con-

trole. O dia pode trazer ansie-
dade ou estafa, então cuide
melhor da sua saúde. Pode ser
preciso ajudar alguém ou ser
ajudado. Quanto mais ceder,
mais aproveitará os benefíci-
os deste dia, que pode trazer
prosperidade e bons momen-
tos com as pessoas queridas
à sua volta.

É um dia favo-
rável para sair
de situações
complicadas,

então saiba negociar ou reve-
lar a sua verdade ou necessi-
dade. Além disso, você pode
receber ajuda ou ver pessoas
apostando na sua ideia. Tome
cuidado com as seduções que
estão presentes neste dia,
porque você pode acabar ca-
indo em �cantos da sereia�.
Pode ser um dia saudável,
positivo e realizador. Cuide
mais de si, não se traia e im-
ponha limites.

Hoje suas
emoções es-
tão intensas e
você pode

sentir tudo com muita profun-
didade. Pode ser preciso to-
mar uma decisão e avançar,
mas saiba que a vitória é cer-
ta. Não se deixe acovardar e
evite a procrastinação. Você
pode estar mais filosófico e
buscando compreender as
coisas de novas maneiras.

Seu dia tem
mudanças po-
sitivas. Você
pode ganhar

motivação e força para inici-
ar algo ou resgatar alguma coi-
sa do passado. Alguém pode
te dar um grande incentivo.
Além disso, você pode fechar
parcerias ou fazer algo em
companhia de alguém, promo-
vendo alegrias. Tome cuida-
do com o excesso de perfec-
cionismo.

O dia tem ale-
grias e bem-
estar. Você
pode aprovei-

tar o dia para buscar cuidar
melhor de si mesmo. Vale a
pena se reconectar com al-
guém do passado com quem
tenha brigado. Faça as pazes.
O dia pode trazer produtivida-
de e bons ganhos. Existe algo
que traz satisfação.

Você pode ter
um dia de irri-
tação. Tome

cuidado com ilusões e não
acredite em tudo que te di-
zem, nem em todas as pro-
messas que te fazem. Refletir
antes de agir é indicado. Você
pode ficar paralisado pela dú-
vida, então acaba não reali-
zando muitas coisas no dia de
hoje. Mantenha a paciência.

A simpatia e o
amor podem
estar presen-

tes no seu dia. O dia é agita-
do, mas pode trazer aliados,
assim como problemas inespe-
rados. Mantenha o bom hu-
mor e a calma. Tome cuidado
com paixões súbitas ou atitu-
des egoístas e controladoras.

Há realização
bem-sucedida
das suas

ações hoje, porém é preciso
manter uma postura de com-
prometimento com as suas
promessas. Tome cuidado
com a teimosia ou o excesso
de independência, pois isso
pode ser arrogância também.
Mantenha a harmonia com
as pessoas à sua volta. Sai-
ba se manter aberto a novas
ideias.

O dia promete
te tirar da sua
zona de con-

forto, mas é preciso uma boa
dose de confiança para que
isso seja possível. Existem
boas relações no seu dia.
Pode ser um dia harmônico
com as pessoas do seu traba-
lho. Mas é preciso se respon-
sabilizar pelas tuas ações.
Tome cuidado com excesso
de trabalho.

É um dia de
muita necessi-
dade de tro-
cas. Exponha

suas dúvidas para que seja pos-
sível receber ajudas ou bons
conselhos. Você não terámuito
foco, o que pode ser prejudi-
cial para o seu trabalho. Tome
cuidado com a ansiedade e a
preocupação, principalmente
em relação a dinheiro.

O dia pede ino-
vação e mais
consc iênc ia

das suas necessidades. Tome
cuidado com a falta de plane-
jamento. Existem atrasos e
lentidão, por isso mantenha
calma. O dia traz alguma deci-
são. Tome cuidado com a gula
ou a preguiça. Pode ser preci-
so buscar mais autocontrole.

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

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
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