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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

Hoje o dia
pede autoa-
p e r f e i ç o a -
mento, en-

tão é preciso se reinventar.
Novos contatos podem acon-
tecer, abrindo seus cami-
nhos. Você pode ser convi-
dado para novos trabalhos
ou projetos. Também não
está descartada alguma pa-
quera ou situação de roman-
ce. Mesmo que não haja
nada novo, é como se hou-
vesse, pois a vida traz uma
energia de renascimento.

O dia pode tra-
zer movimen-
to e avanço,
porque você

está com grande magnetis-
mo. Sua postura de seguran-
ça pode conquistar as pesso-
as. No geral, você consegue
realizar o que pretende. Quan-
to mais se mantiver em paz,
mais seu dia fluirá. Não está
descartada alguma viagem ou
um passeio.

Hoje o dia
pede que
você coloque
em prática

suas decisões. É importante
abandonar dúvidas ou estag-
nações. Mudanças radicais
podem acontecer. Pode ser
preciso lidar com desafios
que mexem com o seu ego.
Evite brigas e seja mais di-
plomático. Não gaste dinhei-
ro sem necessidade e evite
alimentar desejos bobos e
fúteis.

Hoje o dia
pede equi l í -
brio e uma boa
dose de diplo-

macia. É importante deixar
as coisas fluírem e não criar
mágoas. Ficar sustentando
emoções negativas pode
deixar seu dia mais negati-
vo. O positivo deste dia é
que ele pode trazer ajudas
para finalizar uma tarefa
importante.

Hoje o dia traz
alegria e âni-
mo, porque
você estará

irradiando suas emoções, en-
tão, se estiver bem, o dia
pode ser inspirado; se esti-
ver mal, o dia pode ser pe-
sado. Além disso, você pode
ter algumas dúvidas, por isso
é interessante se abrir com
alguém de confiança. Por
fim, você pode ter coragem
para se libertar de algo que
está te oprimindo. Tome cui-
dado com os medos, que po-
dem sabotar essa tentativa.

Hoje o dia
pode trazer a
oportunidade
de fazer via-

gens e passeios. Existem
convites chegando, então
saia do lugar comum e bus-
que refletir e ter paz interi-
or. Descansar vai te fazer
bem. Decisões de última
hora serão necessárias. Cui-
dar bem de si mesmo é indi-
cado, portanto saiba impor
limites a situações ou pes-
soas invasivas. Mas pode ser
preciso se desculpar com al-
guém próximo.

O dia sugere
p a r c e r i a s ,
p o r t a n t o
você pode

trabalhar em conjunto com
alguém ou com algumas pes-
soas. Parcerias ou ideias po-
dem surgir, vindas de tercei-
ros, então espere convites.
Pode ser um dia dinâmico ou
cheio de conversas e muita
criatividade. Você pode se
sentir mais próximo de um
grupo de pessoas ou fazer
novos amigos. Tome cuida-
do com a teimosia de querer
fazer as coisas do seu jeito.
Não reclame de tudo para
conseguir ser mais flexível.

O dia pede
realização, já
que sua ener-
gia está alta

e pode haver muita necessi-
dade de avançar. Tome cui-
dado com o excesso de pen-
samentos e de preocupa-
ções, que podem fazer você
não ter bom senso e sensibi-
lidade com as pessoas ao
redor. Mantenha seu foco e
a sua disciplina. Podem acon-
tecer encontros amorosos ou
com os amigos, promovendo
traz mais leveza e felicidade

Hoje o dia traz
alguns confli-
tos que exigi-
rão coragem

e confiança para resolver.
Você pode ter a sua paz per-
turbada por esses aconteci-
mentos, mas evite a agressi-
vidade e a necessidade de
ter razão. O dia pode trazer
avanços e produtividade, in-
clusive com alguma sorte
para o bolso. Vale a pena se
cuidar: para manter a saúde
em dia, alimente-se de for-
ma equilibrada.

Hoje o dia
pode trazer
uma vanta-
gem, então

não precisa ficar com uma
energia competitiva ou pre-
ocupada. Seja mais tranqui-
lo e confie em seus talentos
e na sua sorte natural. Não
imponha sua presença ou sua
opinião. Hoje pode existir
alguma situação que exige
muita concentração e con-
fiança, como entrevistas,
provas, concursos etc.

Hoje o dia
pode trazer
um pouco de
caos, então

tome cuidado com a dificul-
dade de manter a mente
calma, com excesso de dú-
vidas ou pensamentos. Vale
a pena refletir com calma e
manter o foco no que impor-
ta. Além disso, cuide bem da
sua saúde física. Praticar
exercícios pode te ajudar a
enfrentar a ansiedade.

Hoje o dia te
desafia a se
manter cen-
trado e foca-

do. Isso pode ser muito difí-
cil, devido ao excesso de
pensamento e preocupações.
As paranoias e a necessida-
de de estar no controle es-
tão ativados, então pode ser
difícil dar conta de tudo.

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO

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

DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA UR-
GENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que
é o Santo dosNegócios que precisamde Pron-
ta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia.
ORAÇÃO �Meu Santo Expedito das Cau-

sas 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 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 estas Horas Difíceis,
protegei-me de todos que possam me preju-
dicar, 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 Obrigado, meu Santo Expedi-
to!
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e

fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e dis-

tribuí um milheiro desta oração, para propa-
gar os benefícios do grande Santo Expedi-
to. Mande você também publicar imediata-
mente após o pedido.

ALUGA-SE PARA EVENTOS

(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
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Geral

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

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas doCoqueiro eMarechal Rondon, no JardimSão
Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Independen-
te, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Piscinão�.
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

CONVOCAÇÃODEEMPREGADO
Aempresa DAConstruções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 06.216.645/

0001-42, comsedeàRua13,Casa15,Quadra08,PlanaltoVinhais II, SãoLuis/
MA, solicita o comparecimentodo funcionárioADÃODASILVAPEREIRA,
CTPS nº 007431050, Série 0070/MA, para prestar esclarecimentos sobre sua
ausência queocorre desde07/05/2022.Seunãocomparecimento caracterizará
abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea �i� daCLT.

- 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.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

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.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADADE PREÇOSN° 008/2022 APrefeitura Municipal deAmaran-
te do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro
� Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licita-
ção - CPL, instituída pela Portaria n° 017/2022 de 04 de março de 2022,
torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar
n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais
normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 17
de Outubro de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do
tipo Menor Preço por Lote, objetivando a contratação de empresa de
engenharia para execução dos serviços de construção de 2 (duas) su-
bestação aérea de tenção 13,8KV, na Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Dilson Funaro e na Escola Municipal Vicente Sales de Souza, no
Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet,
através do nosso endereço eletrônico no site: https://http://
amarante.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.
Amarante do Maranhão/MA, 30 de Setembro de 2022. Valdenilson de
Sousa Costa � Presidente da CPL.

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO
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, 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 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 pedido�. 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. Devol-
vei-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 benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também publicar
imediatamente após o pedido.

Teresina/PI - A Polícia
Federal deflagrou, na manhã
desta quinta (29/9), a Opera-
ção JÚPITER, visando dar
cumprimento a cinco manda-
dos de busca e apreensão,
expedidos pelo Juízo da 3ª
Zona Eleitoral de Parnaíba/PI.
As ordens judiciais estão sen-
do cumpridas na capital Tere-
sina/PI.
A investigação teve início

a partir da apreensão de cer-
ta quantidade de dinheiro em
espécie e material de campa-
nha de candidato, que esta-

Coari/AM -APolícia Fe-
deral apreendeu na manhã
desta quinta-feira, 29/9, che-
ques distribuídos em duas
aeronaves no aeroporto de
Coari, supostamente destina-
dos à campanha de candida-

Manaus/AM - Operação da PF que visa prevenir e repri-
mir a prática de crimes eleitorais abordou na noite desta quar-
ta-feira, 28/9, irmão de um candidato a Deputado Federal no
Amazonas. A abordagem ocorreu no momento em que ele es-
tava saindo de sua residência com omontante de R$ 34mil em
dinheiro vivo.
A Polícia Federal fez a apreensão após receber denúncia

anônima com informações de que o indivíduo em questão esta-
ria fazendo liberações de valores exorbitantes em dinheiro a

PF apreende 87 cheques
em Operação das Eleições
A destinação seria à campanha de candidato ao Governo do Amazonas

Divulgação/PF

to ao cargo de Governador
do Estado.
Durante a ação, policiais

federais localizaram o total
de 87 cheques, no valor de
R$ 120 cada, e diversos con-
tratos genéricos de presta-

ção de serviço para o dia 2/
10/2022, dia da votação do
primeiro turno.
As aeronaves eram um ja-

tinho e um jato tipo anfíbio, e
estavam sob cuidado de duas
assessoras do candidato em

questão. A Polícia Federal
apreendeu os cheques e ins-
taurou inquérito policial para
esclarecer os fatos, bem como
encaminhou as pessoas a pres-
tar esclarecimentos. (Comu-
nicação Social SR/PF/AM)

Polícia Federal apreende dinheiro
com irmão de candidato

Denúncias indicam que o numerário seria usado para compra de votos
líderes de partidos políticos para possível compra de votos.
Além da apreensão, a Polícia Federal instaurou inquérito

policial para esclarecer os fatos e a origem do dinheiro, até o
momento não comprovada.
Vale ressaltar que a PF intensificou a fiscalização no

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do
Amazonas e nos portos de Manaus, além de estar presen-
te em cidades do interior do estado, como parte da Opera-
ção Eleições 2022. (Comunicação Social da Polícia Fe-
deral no Amazonas)

Divulgação/PF

PF cumpre mandados
para combater crimes
eleitorais no Piauí

Estão sendo cumpridos cinco mandados de
busca e apreensão na capital Teresina/PI

vam na posse de um homem
que seguia de Teresina para
Parnaíba, ocorrida emmeados
de setembro deste ano.
Os mandados estão sendo

cumpridos no comitê de cam-
panha, residência e empresas
do candidato e têm o objetivo
de apurar a origem e destino
desses recursos, além de co-
lher elementos probatórios na
investigação sobre os crimes
de Corrupção Eleitoral e Fal-
sidade Ideológica Eleitoral.
(Comunicação Social da
Polícia Federal no Piauí)

Divulgação/PF
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