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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

Ariano, é im-
p o r t a n t e
amadurecer
um projeto.

O mesmo se dá em relação a
amizades. Uma pessoa o aju-
da a entender como é possí-
vel lidar com algumas pesso-
as. Imprevistos podem acon-
tecer, mas, em se tratando
de um novo projeto, é im-
portante persistir, porque o
seu esforço será recompen-
sado.

Taurino, é
muito impor-
tante atuar
daqui para

frente com flexibilidade e
persistência. Persistente
você já é, porém o ingredi-
ente especial é a flexibilida-
de. Foque em seus planos
com planejamento e os pés
no chão, mas busque enten-
der que é novo e o que de-
verá ser construído. Descar-
te velhos padrões.

Gem i n i a n o ,
tenha aten-
ção com per-
t u r b a ç õ e s

emocionais. Antes de tudo,
dedique o dia para gerar equi-
líbrio emocional. O céu fala
das responsabilidades para
assumir a liderança de um
projeto. O céu recomenda
que você estude os passos
e analise todos os detalhes.

Canceriano, o
velho deve
ser descarta-
do para que o

novo entre. É isso o que você
vem sentindo em relação a
um grupo de pessoas. O céu
pede habilidades emocionais
para encerrar uma ideia para
que outra se manifeste. De-
sapegue-se e construa no-
vas bases.

Você compar-
tilha um pro-
jeto com uma
pessoa e as

responsabilidades são altís-
simas. O céu fala da neces-
sidade de renovar os cami-
nhos ou reorganizar as idei-
as. Imprevistos podem ser ul-
trapassados por meio da ma-
turidade.

Uma renova-
ção está
acontecendo
no seu traba-

lho. É preciso interagir atu-
ando com uma postura fle-
xível e adaptável. É natu-
ral, diante de mudanças, fi-
carmos ansiosos, porém não
deixe que a insegurança
cause desequilíbrios emoci-
onais.

Libriano, bus-
que desen-
volver a auto-
estima e fo-

que em seus talentos natos.
O céu pede amadurecimen-
to no campo afetivo e, caso
tenha filhos, eles podem ser
prioridade neste dia. É im-
portante levar em conside-
ração as suas necessidades
mais íntimas e atuar com
coragem diante dos obstá-
culos.

Escorpiano, é
um bom dia
para entender
a relação em

família. O afastamento de
uma pessoa importante mexe
muito com você e precisa ser
vivido com maturidade. Por
outro lado, é um dia positivo
para mexer em questões es-
truturais relacionadas a um
imóvel.

Sagitariano,
uma conver-
sa traz à tona
m u d a n ç a s

que precisam ser feitas em
sua rotina. É preciso ampliar
a sua consciência para mu-
dar o seu campo de visão.
Tem uma pessoa que o aju-
da a criar os movimentos e
também a pensar sobre no-
vas possibilidades

Você está
dando passos
ousados no
trabalho, o

que é ótimo para o seu de-
senvolvimento. Mas o céu
pede de você avaliação fi-
nanceira. Será preciso levar
em consideração as priorida-
des materiais e pensar numa
estratégia de médio e longo
prazo.

Aquariano, o
caminho para
desenvolver a
autoestima e

os afetos é significativo e
traz grandes avanços. O se-
tor afetivo vem sendo viven-
ciado por você. Mas é preci-
so atuar com flexibilidade,
porque o afastamento de
pessoas ainda é um tema
forte em sua jornada.

Algumas pes-
soas se afas-
tam do seu
convívio, mas

tudo isso faz parte de um
processo de amadurecimen-
to. Portanto equilibre o lado
emocional e busque o auto-
conhecimento. Dedique o dia
para analisar os movimentos
que precisam ser desenvol-
vidos em família ou em rela-
ção a um imóvel.

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

- Empregada Doméstica
-Auxiliar de Confeitaria
- Padeiro
- Auxiliar de Refrigeração
- Técnico em Refrigeração
- Babá
- Assistente de Loja - PCD
- Assistente Administrativo
- Balanceador de Rodas
- Recepcionista - trabalho noturno
- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Office Boy
- Designer Gráfico
- Gerente Comercial
- Supervisor de Cobrança

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.

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPALDEBURITIRANA�MA
COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÃO

AVISODELICITAÇÃO

TOMADADEPREÇOSNº 008/2022 �CPLOBJETO:Contrata-
ção de empresa especializada para a recuperação de estradas
vicinais no município de Buritirana � MA ABERTURA: 26 de outu-
bro de 2022 às 08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque
s/n, Centro � Buritirana �MA. TIPO LICITAÇÃO:Menor Preço Glo-
bal.OBTENÇÃODOEDITAL:OEdital e seus anexos poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente
da CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser
recolhido através de Documento deArrecadaçãoMunicipal � DAM,
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00
às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licita-
ções sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana � MA
MURILOSANTOSNOGUEIRA�PRESIDENTECPL

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDAURGENTE, peça

esta ajudaaSantoExpedito que éoSantodosNegócios queprecisamdeProntaSoluçãoe cuja Invocação
NuncaéTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de
Aflição eDesespero, intercedei pormim junto aoNosso Senhor JESUSCRISTO! Vós que sois umSanto
Guerreiro, Vós que sois oSanto dosAflitos, Vós que sois oSanto dosDesesperados, Vós que sois oSanto
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. Devolvei-me a Paz e a
Tranqüilidade. Serei grato pelo resto daminhavida e levarei seunomea todosque têm fé.MuitoObrigado,
meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuí ummilheiro desta oração, para propagar os benefí-

cios do grande Santo Expedito.Mande você também publicar imediatamente após o pedido.

Santos/SP - Na tarde des-
ta quarta-feira, 5/10, a Polícia
Federal realizou ação conjun-
ta com a Receita Federal, no
Porto de Santos, que culminou
na apreensão de cerca de 683
kg de cocaína.
O entorpecente estava

oculto em um contêiner, em
meio a uma carga orgânica
de tripa bovina, depositada
em um dos terminais do
porto. O contêiner foi sele-
cionado pela Área de Gestão
de Riscos da Receita Fede-
ral, com análise das opera-
ções de exportação, em fun-
ção do seu poder alfandegá-
rio no porto. O navio tinha
como destino o Porto de Le
Havre, França.
O entorpecente foi apre-

endido pela PF, que realizou
perícia no local dos fatos, a
fim de subsidiar a investiga-
ção a ser conduzida em in-
quérito policial. (Comunica-
ção Social da Polícia Fe-
deral em Santos/SP)

Operação da Polícia Civil
do Rio de Janeiro contra uma
quadrilha que aplicava o gol-
pe do empréstimo consignado
terminou ontem (5) com a pri-
são de 14 pessoas em flagran-
te, em SãoGonçalo, na região
metropolitana do Rio.
Segundo a corporação, po-

liciais civis da 75ª DP (Rio do
Ouro) localizaram o grupo
em escritório de um shopping
emSãoGonçalo, após um tra-
balho de inteligência e levan-
tamento de informações.
�O crime era praticado por

meio de operadores que atua-
vam em salas que funciona-
vam como call center. Os au-
tores ligavam para beneficiá-
rios do INSS e outras vítimas
e simulavam que haviam ad-
quirido empréstimo consigna-
do, e que a quantia cairia em
suas contas no dia seguinte�,
explica a polícia.
Quando a vítima negava

que havia feito o empréstimo,
os golpistas a convenciam a
enviar uma foto com docu-
mento e, em seguida, assinar
digitalmente o suposto cance-
lamento. Em posse dos docu-
mentos e da assinatura digi-
tal, os golpistas realizavam o
empréstimo consignado em
nome das vítimas.
A Polícia Civil acrescenta

que, para concluir o golpe, os
autores informavam que, caso
caísse qualquer quantia na
conta do beneficiário, as víti-
mas deveriam efetuar o estor-
no por meio de pagamento de
um boleto. Desse modo, o va-
lor terminava depositado na
conta de um �laranja�.
No call center, os policiais

apreenderam documentos,
textos para que os operado-
res decorassem como come-
ter o crime e 40 computado-
res, que serão periciados para
identificar outras possíveis ví-
timas. (Agência Brasil)

Na manhã de ontem (05),
a Polícia Rodoviária Federal
apreendeu cerca de 280 kg de
drogas em duas ocorrências
nas rodovias federais do es-
tado de Mato Grosso.
A primeira ocorrência

aconteceu quando um veículo
de carga foi parado para fis-
calização na BR 070, no mu-
nicípio de Barra do Garças.
Durante a abordagem, o

motorista informou que estava
transportando postes de con-
creto, carregados em Cuiabá/
MT com destino à Faina/GO.
Além disso, constatou-se que
o veículo trafegava em situa-
ções precárias, o que motivou
a equipe a realizar uma fiscali-
zaçãomais minuciosa.
Ao ser feita uma verifica-

ção na cabine do veículo, foi
encontrado umvolume incom-
patível atrás dos bancos, so-
bre a cama do motorista. Re-

Polícia Civil
do Rio

prende 14
suspeitos de
golpe do

consignado

PF e Receita Federal apreendem 683
kg de cocaína no Porto de Santos

O entorpecente estava oculto em um contêiner
depositado em um dos terminais do porto

Divulgação/PF

Entorpecentes estavam escondidos em
cama e tanque de combustíveis dos veículos

PRF causa prejuízo milionário ao crime organizado
com apreensão de quase 300 kg de drogas

tiradas as cobertas, verificou-
se a presença de oito fardos
de substância ilícita.
Dentro dos fardos havia

250 tabletes de drogas, sendo
152,2 kg de pasta base de co-
caína e 109,6 kg de cocaína,
um total de 261,8 kg de entor-
pecentes.
Questionado sobre a situ-

ação, o condutor informou
que pegou o entorpecente em
Cuiabá levaria a para o esta-
do de Goiás.
Diante dos fatos, o homem

foi detido, a princípio, pelo cri-
me de tráfico de drogas, sen-
do encaminhado à Delegacia
de Polícia Judiciária Civil em
Barra do Garças para as pro-
vidências cabíveis.
A segunda ocorrência foi

em Rondonópolis, quando a
equipe de plantão foi atender
um acidente na BR 364 que
poderia ter sido causado por

um veículo que fazia ultrapas-
sagens indevidas.
Durante a abordagem ao

veículo que cometia as irregu-
laridades, o condutor demons-
troumuito nervosismo e apre-
sentou informações contradi-
tórias sobre a situação.
Com isso, foi realizada uma

fiscalização por todo o veícu-
lo, sendo encontrado dentro do
tanque de combustíveis 20 ta-
bletes de drogas, pesando
aproximadamente 21,65 kg de
pasta base de cocaína.
Desse modo, o homem foi

detido, a princípio, pelo crime
de tráfico de drogas, sendo
encaminhado à Delegacia de
Polícia JudiciáriaCivil deRon-
donópolis para as providênci-
as cabíveis.
Ao total, somente em uma

manhã a PRF emMato Gros-
so apreendeu 283,45 kg de
entorpecentes. (Fonte: PRF)

D
iv
ul
ga
çã
o/
PR
F


		2022-10-06T11:17:53-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-10-06T11:18:16-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133




