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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

EM FAMÍLIA
Empresário Manoel Marcone

Marques, Sâmilla (filha), Ioneide
(esposa), Ramira (filha), igor Dani-
el, Isis Manuella e Marcone Neto
(netos). O lar do casal Ioneide/Mar-
cone Tok Bolsas festivo, na Sema-
na da Criança, com a chegada da
SophieValentina, a mais nova neta.
Parabéns!

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

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 Jus-
tas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição
e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso
Senhor JESUSCRISTO! Vós que sois umSanto Guer-
reiro, 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 supe-
rar 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 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 benefí-
cios do grande Santo Expedito. Mande você tam-
bém publicar imediatamente após o pedido.

Marwelblog
PorMoreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

NOVOADVOGADO
Parabéns para o bacharel em direito MU-

RILO SANTIAGO FERREIRA DE SOUSA,
pela recente aprovação na OAB. O mais novo
advogado de Imperatriz é genro da advogada
IOLANDA MOREIRA, marido da advogada
GABYA MOREIRA e cunhado do piloto do
helicóptero CTA MESSIAS, sobrinho do
MOREIRA. Na foto, com sua esposa GABYA
e os filhos JOÃO PAULO e SOPHIA.

OBRIGADO,CIDADE
A secretária da SEDES, Senhora JANAI-

NA RAMOS, agradece à população de Impe-
ratriz e região pelos 38.927 mil votos que a
elegeram deputada estadual, tornando ela pio-
neira, ou seja, a primeira mulher de Imperatriz
a se tornar parlamentar estadual. Na foto, a
vitoriosa esposa do prefeito ASSIS RAMOS,
aparece com oMOREIRADOMARWEL, trei-
nador e profissional de educação física.

OBRIGADO,MAGISTRADO
Agradecemos ao sócio honorário do Ma-

rwel, Juiz de direito MÁRIO HENRIQUE
MESQUITAREIS, por toda a sua atenção para
os menores de família de baixa renda e que
treinam no Marwel ,no 50° BIS. Na foto, nos-
so juiz da vara de execuções penais aparece
com o Comandante do 50° BIS, Tenente-Co-
ronel MENDES MELO, pai do ano dos meno-
res do Marwel.

FELIZANIVERSÁRIO
Parabéns para a odontóloga DULCIVANIA

GOMES DA FONSECA, pelo seu aniversário
na próxima segunda-feira, 10 de outubro. A
ilustre aniversariante é esposa do juiz de direi-
toADOLFO PIRESDAFONSECANETO. Na
foto, nossa dentista aparece com as crianças
do Marwel. Vale lembrar que nossa Doutora
está sempre pronta pra cuidar da saúde bucal
dos menores do Marwel de forma gratuita.
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Geral

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

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
BRASILSALCOMÉRCIOLTDA, inscritanoCNPJ.:04.189.278/

0001-00.Torna público queREQUEREU junto à Secretaria deMeio
Ambiente e Recursos Hídricos SEMMARH, a renovação de Licen-
ça de Operação, localizada naAvenida Babaçulândia, nº. 876. Bair-
ro Entroncamento, Imperatriz -MA, conforme o processo SEMMA-
RHnº.004376/2021.

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

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

(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

ALUGA-SE PARA EVENTOS

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de

AJUDAURGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negócios
que precisamdePronta Solução 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
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
aomeu pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, prote-
gei-me de todos que possamme prejudicar, 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 Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma AveMaria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuí ummilheiro desta oração, para

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

- 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.

Ontem (7) foi celebrado o
dia do compositor brasileiro,
aquele que é responsável por
criar uma obra musical, seja
uma nova letra, uma nova
melodia ou até ambas.
Para comemorar a data, o

Escritório Central de Arreca-
dação e Distribuição (Ecad)
fez um levantamento sobre os
compositores usando o seu
banco de dados.
A pesquisa constatou que,

Encerramento do Círio de Nazaré será no dia 23, na Casa de Plácido

Círio 2022: o retorno do
festejo às ruas de Belém

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Cadastro de compositores cresce
55% em cinco anos, diz Ecad

Mais de 17 milhões de canções são cadastradas

Aedição de 2022 doCírio deNazaré representa o retorno des-
te festejo que reúnemilhões de pessoas às ruas de Belém (PA).A
festividade abrange diversos eventos ao logo de todo o mês de
outubro, com procissões, trasladações, arraiais, romarias, missas,
vigílias. O encerramento será no dia 23, na Casa de Plácido.
O Círio é uma �grandiosa manifestação de fé e devoção à

Nossa Senhora de Nazaré�, realizada há mais de 200 anos. A
festividadeé reconhecida comoPatrimônioCultural Imaterial pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e
declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.
Segundo os organizadores, �a história do Círio começa em

1700 com o achado da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré
pelo Caboclo Plácido, às margens de um riacho localizado pró-
ximo de onde hoje se ergue a Basílica Santuário de Nossa Se-
nhora de Nazaré�.
Com o tempo, a devoção à Virgem aumentou até que, em

1793, foi organizada a primeira procissão em homenagem à
padroeira dos paraenses. �Desde então, o Círio acontece anu-
almente, reunindo sempre um número maior de fiéis�.
Em anos pré-pandemia, o evento chegou a reunir mais de 2

milhões de pessoas, entre moradores da capital, de outros mu-
nicípios paraenses, de outros estados e estrangeiros.
Devido à covid-19, em 2020 os fiéis não puderam acompa-

nhar presencialmente às procissões transmitidas virtualmente.
Já em 2021, com o avanço da vacinação, o público começou a
retornar gradualmente, mas ainda ficou muito aquém do habi-
tual, reunindo pouco mais de 400 mil pessoas.
A Secretaria estadual de Turismo (Setur) e o Departamento

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Diee-
se/PA) preveem que só a presença destes fiéis na cidade mo-
vimentará em torno de US$ 19,1 milhões (cerca de R$ 98,3
milhões). (Agência Brasil)

Tânia Rêgo/Agência Brasil

nos últimos cinco anos, houve
um crescimento de 55% na
quantidade de cadastro de
compositores nacionais filia-
dos a uma das setes associa-
ções de música: Associação
Brasileira de Música e Artes,
Associação de Músicos, Ar-
ranjadores e Regentes, Asso-
ciação de Intérpretes e Músi-
cos, Sociedade Brasileira de
Autores, Compositores e Es-
critores de Música, Socieda-
de Independente de Compo-
sitores e Autores Musicais,
SociedadeBrasileira deAdmi-
nistração e Proteção de Direi-
tos Intelectuais e União Bra-
sileira de Compositores.

Maioria é do Sudeste
A maior parte (62%) é da

regiãoSudeste,seguidapeloNor-
deste (16%). Depois, aparecem
o Sul (11%), o Centro-oeste
(8%) e o Norte (2%). Em 10%
dos casos não foi possível iden-
tificar a região porque os com-
positores não forneceram essa
informação.
Segundo o estudo do Ecad,

a cadamês, emmédia, 100mil
novas obras musicais nacio-
nais e estrangeiras são cadas-
tradas na gestão coletiva da
música no Brasil. Atualmen-
te, disse a instituição, mais de
17 milhões de canções fazem
parte desse cadastro, mais do
que o dobro do que existia há
cinco anos, quando eram cer-
ca de oito milhões.
Essas canções são cadastra-

das nas sete associações de
músicaqueadministramoEcad
e é dessa forma que os com-
positores e artistas conseguem
garantir seus direitos autorais
de execução pública. (Agên-
cia Brasil)
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