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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

Oamorbate
à porta e ha-
verá a opor-
tunidade de

destravar portas queman-
tinham emoções no escu-
ro, dando força a senti-
mentos puros. Concomi-
tantemente, as curas acon-
tecem e abrem os cami-
nhos para que você sinta o
poder do amor e da felici-
dade. Hoje é um bom dia
para expressar os senti-
mentos.

As relações
em família
são mexi-
das, assim
como a es-

trutura de um imóvel.
Haverá êxito envolvendo
uma resolução financeira.
Taurino, você está transi-
tando uma fase importan-
te para se apropriar da sua
liberdade. Ser livre é o seu
foco neste novo ciclo que
se anuncia.

A autoesti-
ma vem
sendo o fa-
rol para re-

solver muitas si tua-
ções. O passado insis-
te em bater à porta, por
isso existe uma neces-
sidade de se posicionar
de uma forma diferen-
te, por meio da comu-
nicação. É momento de
batalhar pela sua feli-
cidade e há condições
para obter êxitos.

Os assun-
tos materi-
a is f icam
em desta-

que e haverá a oportu-
nidade de obter resolu-
ções financeiras por
meio de um acordo ou
de uma negociação.
Você prefere manter em
segredo os movimentos,
porém a experiência
transcorre com sucesso.

Leonino, a
Lua transi-
ta no seu
signo, dei-

xando você em destaque.
É um dia ótimo para ex-
pressar as suas ideias e
ampliar as relações inter-
pessoais. Os seus pro-
jetos seguem um fluxo
muito promissor e você
está cercado por bons
amigos.

O céu favo-
rece acordos
ou negocia-
ções finan-

ceiras. Você está sentin-
do a necessidade de me-
ditar sobre alguns movi-
mentos materiais, mas o
céu o ajuda. Virginiano,
você está passando por
uma fase profissional
promissora, na qual exis-
tem reconhecimento e
convites.

Deixar uma
situação ir
embora é es-
sencial para

entrar o que vem de bom
para você. É um excelente
dia para se comunicar di-
ante de umprojeto ou para
injetar movimento a uma
ideia com um grupo de
pessoas. Todos percebem
o seu crescimento.

Umplaneja-
mento fi-
nanceiro é
necessário

daqui para frente�evocê
será ajudado ou receberá
uma excelente mentoria.
O céu o ajuda a focar no
futuro e a analisar as mu-
danças, levando em con-
sideração as prioridades.
É um bom dia para criar
novos movimentos.

O seu co-
nhecimento
vem sendo
solicitado e

o céu recomenda que você
amplie o seu campo de
visão para dar novos pas-
sos. Pode ser que nesta se-
mana seja desafiador per-
ceber o quanto as mudan-
ças são positivas, então
tenha calma! Uma pessoa
o ajuda e está disposta a
manter uma sociedade,
uma parceria ou um rela-
cionamento.

O dia é posi-
tivo para re-
solver ques-
tõesburocrá-

ticas.Você está encerrando
um ciclo desafiador, mas é
hora de fazer valer a sua
vontade. Por causa de tan-
tos posicionamentos, é na-
tural sentir certo desgaste
emocional, portanto cuide-
se, mas continue!

A relação
com uma
pessoa fica
em destaque

e a pessoa terá a necessi-
dade de expressar o que
pensa sobre uma situação.
Coloque-se no lugar do
outro. Se existe alguma
tensão afetiva, o céu fala
de encerramentos comple-
xos, porém a situação em
si tende a se organizar.
Momento de grande ama-
durecimento.

P i s c i a n o ,
muitas situa-
ções do pas-
sado tendem

a voltar. Se voltam é por-
que você ainda não finali-
zou a experiência. O céu o
ajuda a tomar decisões im-
portantes no trabalho.
Vejo fortemente uma de-
cisão positiva em família
ou resoluções envolvendo
um imóvel. Essasmesmas
resoluções podem se tra-
tar de heranças, partilhas
e investimentos.

Ludmila Pereira de Araujo Souza
Nutricionista, especialista em Nutrição Clínica com ênfase nas enfermidades renais

Instagram:@ludmilapasouza.nutri
Email: ludmilap.araujo@hotmail.com

Ludmila Pereira

Sempre que falamos de gorduras, somos
remetidos à ideia de que elas são péssimas
para nossa saúde. Dizem logo que fazem
mal ao coração, pois entopem nossas ar-
térias; que são elas que se acumulam no
fígadoedemais vísceras; quenos fazemen-
gordar� Nossa, uma verdadeira vilã de
novela das nove.

Mas estou aqui pra te contar, caro leitor,
que não é bem assim.

De fato, asgorduras �erradas� trazemsim
osmalefícios citados, alémdeoutrosmais...
Mas não temos somente as ruins.

Agordura � tambémchamadade lipídeo
� é ummacronutriente, juntamente comos
carboidratos e proteínas, já falados aqui em
outrosmomentos.

Dentre suas principais funções, citamos:
a reserva de energia (aquela estocada e que
vamosgastar emnossas atividades); ser iso-
lante térmico, poupando-nosdo frio; auxilia
no transporte de algumasvitaminas (as cha-
madas lipossolúveis, sendo elasA, D, E e
K); alémdeproduziremhormônios.

Podemos classificar as gorduras como
saturadas �presente principalmente nos ali-
mentos de origem animal, como as carnes,
leites eovos, além tambémdealgunsdeori-

�Gorduras, pra
que te quero?�

gem vegetal, como azeite de coco e dendê
� e são exatamente estas que, em excesso,
fazemmal anossa saúde edequemfalamos
há pouco.

Lembrando ainda que dentro desse con-
texto das gorduras saturadas, destaco a tão
conhecida gordura trans, comumente en-
contradanosalimentos industrializadoscom
a finalidade de dar sabor e gerar maciez e/
ou crocância a esses produtos.

E agora, vamos falar daquela que nos faz
bem: as insaturadas. Estas são as gorduras
boas, presentes principalmente nos peixes e
em alimentos vegetais, como o abacate, as
oleaginosas (que sãoogrupodas castanhas,
amêndoas, amendoim, nozes e avelã), além
do azeite de oliva.

Esse grupo de lipídeos �do bem� tem o
poder de elevar o colesterol HDL (que é o
bom) e diminuir o colesterol LDL (que é o
ruim), sendo assim, associados a ummenor
risco de doenças cardiovasculares.

Percebe, caríssimo leitor, como nem só
de malefícios vivem os lipídeos? Tudo é
uma questão de escolha e equilíbrio e acre-
dito que, hoje, eu apresentei a você as
melhores opções.

Gorduras, já descobri pra que te quero.
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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

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
- 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.

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

COMUNICAÇÃO
AEmpresa EXTRATIVASUMAUMA - MATERIAIS DE CONSTRU-

COESLTDA,CNPJ 03.822.832/0001-81, torna público queRECEBEU jun-
to à Secretaria do Estado do MeioAmbiente e Recursos Naturais � SEMAa
Licença de Regularização - LAR para as atividades de Extração de areia ou
aréola (exceto artesanal) conforme Proc. N° 35509/2022 a ser localizado na
Fazenda Santa Joana, zona rural do município de Ribamar Fiquene / MA.

AVISODELICITAÇÃOPÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022

APREFEITURAMUNICIPALDESÃO JOÃODOPARAÍSO, ESTADODOMARA-
NHÃO, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designado pela Portaria nº 109/
2021 de 28/05/2021, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 31 de outubro
de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua
Marcos Silva, s/n, Centro - São João do Paraíso/MA, Licitação na modalidade Pre-
gão, na forma Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação
de empresa para a organização e realização do evento �ANIVERSARIODACIDADE�
que acontecerá do dia 10 de novembro de 2022, incluindo (Bandas Musicais, som,
iluminação, banheiros químicos, telão de led, gerador, de interesse da Secretaria
Municipal de Cultura do Município de São João do Paraíso-MA, conforme Edital e
Anexos, nos termos da Lei nº 10.520/2002, seguindo subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas
alterações, e demais normas aplicáveis ao Procedimento Licitatório. O Edital e seus
Anexos poderão ser consultado gratuitamente ou retirado na sala da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, ou ainda no portal da transparência. Por meio digital
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https://
www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. E-mail: cplsjparaiso@gmail.com Esclarecimento
adicional no mesmo endereço São João do Paraíso � MA

São João do Paraíso � MA, 13 de outubro de 2022.

Ilton Rodrigues de Sousa
Pregoeiro

Portaria 109/2021

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 Jus-
tas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e
Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Se-
nhor JESUS CRISTO! Vós que sois um Santo 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 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 da minha vida
e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito Obri-
gado, 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.

Na sexta-feira (14), no
km 419 da BR-226, municí-
pio de Grajaú/MA, uma equi-
pe PRF visualizou dois ho-
mens em um carro de Impe-
ratriz que, ao avistarem a vi-
atura, demonstraram nervo-
sismo e aceleraram o veícu-
lo. De imediato a equipe os
acompanhou e efetuou a
abordagem.
Durante fiscalização, a

equipe policial visualizou so-
bre o banco traseiro uma bol-
sa utilizada para transporte
de arma longa. Foi então re-
alizada uma vistoria mais de-
talhada no veículo onde foram
encontrados: um rifle calibre
.22, marca Boito, sem núme-
ro de série, e uma espingar-
da calibre .36, marca CBC.
Ainda foram encontradas
duas munições calibre .28,

PRF flagra condutor e passageiro com
armas e munições em Grajaú/MA

dezessete munições calibre
.32, vinte e cinco munições
calibre .36, e cinquenta e
duas munições calibre .22,
todas intactas e não deflagra-
das, além de uma faca, um

facão e um binóculo equipa-
do para visão noturna.
A equipe também localizou

carne de uma caça abatida no
porta-malas do veículo. Per-
guntados sobre o material e
a viagem, o condutor infor-
mou que foi convidado pelo

colega para caçar animais sil-
vestres como paca, tatu, co-
tia e outros.
Diante dos fatos os envol-

vidos foram conduzidos, jun-
tamente com todo o material,
para a delegacia de Polícia
Civil deGrajaú. (Fonte: PRF)

Divulgação/PRF


		2022-10-18T09:20:05-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-10-18T09:20:28-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133




