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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

Dia em que você
pode sentir mui-
ta insatisfação
em relação a al-
gum projeto seu.

É preciso manter a calma e trazer
para a sua vida a gratidão e a aceita-
ção. Você fez o que podia até então,
agora busque refletir com mais cal-
ma e com um olhar mais ampliado a
respeito de onde é possível melho-
rar. Não é umbomdia para sair fazen-
do as coisas sem pensar, muito me-
nos para tomar decisões a longo pra-
zo. Analise as coisas e leve o seu dia
com leveza.

Você precisa mu-
dar de hábito, de
postura, de pensa-
mento e fazer uma
abertura gradual

e consistente da sua visão de mun-
do. Este dia trará algum aprendizado
novo. Pode ser que você tenha que
fazer algo de maneira diferente, al-
guma coisa que você insiste em fa-
zer do mesmo jeito, porque está no
piloto automático. O dia é mais caó-
tico e de reorganização. Pode ser que
você não tenha controle sobre nada
� e vai ser ruim se você insistir em
controlar o que está fora do seu al-
cance e não olhar para dentro.

Tome cuidado
para não abando-
nar alguma situa-
ção, projeto, ami-
zade ou relação

amorosa por medo ou dificuldade de
ver futuro nisso. Você precisa parar
e analisar relacionamentos, parceri-
as, sociedades e amizades. Pode ser
que as coisas estejammudando mui-
to rapidamente e as pessoas com
quem você está convivendo não
acompanhem isso, então você pode
sentir essa diferença. Não é um bom
dia de tomar atitudes, mas sim de
refletir, para não abandonar coisas
por ímpeto.

Tome cuidado
com os excessos.
É preciso abando-
nar hábitos. Você
precisa pensar

mais na sua saúde e na sua rotina de
trabalho e de vida. É importante que
você priorize seu bem-estar e sua
qualidade de vida, não só trabalho,
dinheiro e produtividade. Se você
avaliar apenas isso, com certeza dei-
xará a sua saúde e a sua qualidade de
vida de lado, então é preciso ponde-
rar os dois lados e fazer mudanças
conscientes.

Dia em que é ne-
cessário ter mais
coragem para
progredir. Pode
ser que você já es-

teja fazendo mudanças, mas a vida
está exigindo mais de você. Você
avança conscientemente para colo-
car a mão na massa, tomar decisões
e tentar manter o seu julgamento
amplo e claro para abandonar limita-
ções emocionais. Você pode se sen-
tir sem inspiração, mas isso pode vir
do seu lado emocional amedrontado,
então quanto mais autoconfiança
você tiver, mais saberá o que fazer.

Você vai ser o
mensageiro do
dia, porque vai
conseguir ter uma
fala mais profun-

da, falando as coisas difíceis de uma
forma fácil. Ainda que exista algum
obstáculo para atravessar hoje, fa-
zendo você se sentir até um pouco
injustiçado, você precisa manter o
otimismo, a calma e a paciência, pois
as coisas tendem a melhorar. Algum
projeto que você queira realizar pode
precisar de uma pausa para uma re-
avaliação. Respire, ariano!

Quanto mais ge-
nerosidade e ca-
pacidade de aco-
lhimento você ti-

ver com o outro, melhor será o seu
dia. Você está com uma energia de
mãe e pai hoje, então você precisa
fazer uso dela para não ficar na ca-
rência e se tornar uma pessoa tóxi-
ca, exigindo mais do que outro pode
dar. Pode ser um dia de boas trocas
para alguns librianos e um dia mais
pesado para outros, que enfrentarão
maior necessidade de ajuda do próxi-
mo, fazendo-se mais de vítima do que
de fato é.

Hoje você tem a
capacidade de
ser conselheiro,
observador e le-
var a verdade

para as pessoas. Nem tudo que você
falar vai ser agradável de ouvir, mas
se você souber como falar com amo-
rosidade, ficará mais fácil. Você vai
conseguir a proeza de dizer a verda-
de sem deixar as pessoas com rai-
va. Você precisa de tempo e espaço
para organizar a sua própria vida e
as suas finanças, então você pode
precisar de privacidade, colocando
limites nas pessoas.

Quantomais você
tiver o ímpeto de
ação para resol-
ver os seus pro-
blemas e as suas

necessidades, mais você avançará.
Você está até com uma certa popula-
ridade, mas as pessoas não terão
muito lugar no seu dia. Você precisa
olhar mais para si mesmo. De qual-
quer forma, muitas das coisas que
você vai resolver para você vão atin-
gir positivamente os outros. Você
está resolvendo tudo pra todo mun-
do, sem esperar o consenso das pes-
soas, pois estará muito proativo.

Hoje você está
com uma preguiça
enorme. É um dia
muito caótico,
mas você pode se

deixar levar pelas suas vontades e
desejos e acabar renunciando às
suas responsabilidades. Você está
procrastinando um pouco, pensan-
do mais no seu bem-estar e nas coi-
sas que te dão prazer, mas é impor-
tante tentar aproveitar o dia da
melhor forma possível, não abando-
nando coisas importantes. Tome cui-
dado com depressão, mágoas e situ-
ações do passado.

Você está bem
tranquilo hoje, pois
está planejando o
seu feriado. Ainda

que você consiga avançar muito até
a hora do almoço, por estar muito
produtivo e resolvendo as coisas,
depois disso você só vai conseguir
avançar nas coisas que te interes-
sam. Você pode aproveitar este dia
para colher frutos, porque você já se
adiantou, por isso você pode curtir
algumas horas do seu dia para fazer
algumas coisas das quais gosta.

Dia de muita afe-
tividade, em que
as conversas
fluem e acontece

uma troca muito positiva entre
você e as pessoas com quem você
convive, principalmente no lado
amoroso. Quem é casado ou está
em uma relação pode ter uma tro-
ca comunicativa fantástica, na
qual haverá muito entendimento.
Dia de reconexão afetiva e de pen-
samento justo e equilibrado, no
qual você tem harmonia com as
pessoas à sua volta. Apenas tome
cuidado com o excesso de só falar
ou só ouvir. Equilibre isso.

MPF abre investigação sobre norma do CFM para o canabidiol
José Cruz/Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) instau-
rou procedimento preparatório, nesta segunda-
feira (17), para apurar a legalidade de uma reso-
lução do Conselho Federal de Medicina (CFM)
que estabeleceu novas regras para a prescrição
de medicamentos à base do canabidiol, um deri-
vado da Cannabis, a planta da maconha.
O documento da entidade médica, publicado

na semana passada, autoriza o uso do canabidi-
ol apenas para o tratamento de epilepsias da cri-
ança e do adolescente refratárias (que não res-
pondem) às terapias convencionais na Síndro-

me de Dravet e Lennox-Gastaut e no Complexo
de Esclerose Tuberosa.
De acordo com o procurador da República

Ailton Benedito de Souza, responsável pelo pro-
cedimento, a investigação vai apurar se há com-
patibilidade entre a resolução do CFM com o
direito social à saúde, nos termos da Constitui-
ção Federal, e outros regulamentos oficiais,
como os da própria Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), que em 2019 autori-
zou a fabricação e a importação de produtos com
Cannabis para fins medicinais.
Como primeiras providências, o MPF requi-

sitou àAnvisa documentos que mostrem as evi-
dências científicas que sustentam as atuais au-
torizações para uso medicinal da Cannabis no
Brasil. O procurador da República também re-
quisitou ao CFM documentos que demonstrem
as evidências científicas que sustentam a nova
resolução da entidade. Também foi requisitado
ao Ministério da Saúde informações sobre as
repercussões administrativas, financeiras e téc-
nicas no Sistema Único de Saúde (SUS) das
resoluções da Anvisa e do CFM. O prazo para
as respostas é de 15 dias.
De acordo com dados da própria Anvisa, es-

tima-se que mais de 100 mil pacientes façam
algum tipo de tratamento usandoCannabis.Além
disso, mais de 66 mil medicamentos à base de
Cannabis foram importados em 2021. Cerca de
50 países já regulamentaram o uso medicinal e
industrial da Cannabis e do Cânhamo.
Amedida do CFM tem validade de 3 anos e é

a primeira orientação do órgão desde 2014. A
resolução proíbe os médicos de prescreverem
Cannabis in natura para usomedicinal, bem como
quaisquer outros derivados que não o canabidi-
ol. Fica vedada a prescrição de canabidiol para
indicação terapêutica diversa da prevista na re-
solução, com exceção de estudos clínicos pre-
viamente autorizados pelo sistema formado pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e Con-

selhos de Ética em Pesquisa (CEP/Conep). Tam-
bém fica proibido ao médico ministrar palestras
e cursos sobre uso do canabidiol, ou produtos
derivados da Cannabis, fora do ambiente cientí-
fico, bem como fazer sua divulgação publicitá-
ria. Médicos que não observarem as determina-
ções da resolução estarão sujeitos a responder
processos no CFM que, no limite, podem levar
à cassação do registro e o direito de exercer a
profissão no país.
Ainda de acordo com o CFM, a nova resolu-

ção foi elaborada após revisões científicas so-
bre as aplicações terapêuticas e a segurança do
uso do canabidiol. �O trabalho considerou pu-
blicações feitas de dezembro de 2020 a agosto
de 2022. Também foram colhidas mais de 300
contribuições por meio de consulta pública aber-
ta para médicos de todo o país�, argumentou a
entidade.
Reação
Na próxima sexta-feira (21), pacientes que

usam a Cannabis medicinal farão um protesto
silencioso na sede do CFM contra a resolução.
Segundo aAssociação Pan-Americana deMedi-
cina Canabinoide, as supostas evidências cien-
tíficas listadas pelo CFM na norma se restringi-
ram a estudos publicados há mais de 8 anos e
não atualizou os achados da academia mais re-
centes, citando a PubMed, uma das maiores
bases de dados da biomedicina do mundo.
�Atualmente, há quase 30 mil pesquisas so-

bre o uso medicinal da Cannabis só na PubMed,
sem mencionar outras bases de dados científi-
cos. No site é possível verificar que entre 2018
e 2022, foram produzidos cerca de 10 mil arti-
gos científicos sobre o uso medicinal da Canna-
bis. Mas ao que tudo indica, as pesquisas que
embasam a regulamentação daCannabis emmais
de 50 países ainda são desconhecidas pelos con-
selheiros do CFM�, diz a nota de pacientes e
representantes de entidades da sociedade civil.
(Agência Brasil)
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Publicações Legal

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

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

limarodrigues.lima@gmail.com

Três Tambores
O esporte equestre dos Três Tambores tem crescido bas-

tante na região Norte, especialmente no Pará, onde tem até
um campeonato estadual, mas que reúne competidores do
Maranhão, inclusive de Imperatriz, e do Tocantins.
De 14 a 16 de outubro foi realizada a 4ª Etapa do Campe-

onato Paraense de Três Tambores em Paragominas.
A prova de tambor é disputada, por crianças, jovens e adul-

tos, e vence quem fizer o melhor tempo montado à cavalo ou
égua, passando por três tambores numa ampla arena de terra
batida, sem derrubar um dos tambores.

primeiro lugar, montando Dark Storm, com 19.325.
Profissional Ligt o vencedor foi Gilberto Sampaio,montan-

do The Lights GUN QR, com o tempo de 17.646
Principiante A,d a vencedora foi Alice da Costa, do Haras

São José, de Castanhal, com El Lider Shady com 18.085.
Principiante B quem ganhou foi Gabriel Vasconcelos Pe-

reira, com Lady Mla Shady, com 17.763.
Categoria Principiante C,ArthurAlexandre de SousaMar-

tins ganhoumontando GallopWood, com o tempo de 17.329.
Quellen Oliveira ganhou na categoriaAmador Principiante

com Bella Dunit Fire, fazendo o tempo de 17. 952.
Na categoria Feminino, Gabriela da Mata, de Paragomi-

nas, venceu com o tempo de17.656montando CrazyTa Fame.
Amador Master, o vencedor foi Fernando Paina, montan-

do Point Fifty, com 20.456.

Cerimônia
Ainda no sábado à noite houve uma rápida cerimônia de

abertura da 4ª Etapa do Campeonato Paraense de Três Tam-
bores, em Paragominas, com a presença de competidores do
Pará, Maranhão e Tocantins.
A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Para-

gominas, Maxyeli Scaramussa Bergamin; o diretor do sindi-
cato rural e da Prova, Murilo Zancaner, e o presidente da
Associação de Tambor e Baliza do Pará, Breno Henry San-
tos, agradeceram a presença de todos os participantes, o apoio
das equipes da organização e colaboradores e desejaram su-
cesso aos competidores.
Houve a execução do Hino Nacional Brasileiro e louvor à

Deus, em um momento de oração emocionante, sob o co-
mando do locutor Renato Cuiabá.

Tira Teima
No domingo, com um grande número de competidores,

houve a disputa da famosa categoria Tira Teima, onde todos
participam. O grande campeão foi Danny Márcio Cornélio,
do Haras São Francisco, em Acará, Pará, com o tempo gra-
vado de 17 segundos.
E a premiação dos vencedores é sempre uma festa dos

campeões e seus familiares. O Tambor une mais as famílias
e estimula as crianças em todas suas atividades, especial-
mente escolar. Show. Parabéns aos organizadores da Prova
de Tambor em Paragominas.

Patrocínio
A cobertura da Prova de Três Tambores teve o patrocínio

do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas; A&L
Rancho de Parauapebas; Renata Country Imports, Avenida
Castelo Branco, 1873, Bairro Cidade Nova, emMarabá, sem-
pre oferecendo muitos produtos para quem participa de pro-
vas equestres; Darlan Oliveira, Fazenda Boi Gordo, em Ca-
naã dos Carajás (PA); Roberto Basílio, da Fazenda Salua, em
Marabá, eAssociação de Tambor e Baliza do Pará �ATBPA.

Feira Agropecuária de Canaã
Após quase três anos, por causa da pandemia da covid 19,

a 7ª ExposiçãoAgropecuária de Canaã dos Carajás, no Pará,
será realizada de 1º a 13 de novembro. O evento é promovido
pelo Sindicato Rural domunicípio, o Sicampo, com o apoio da
prefeitura municipal, do governo do estado e da Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (FAEPA), além
de empresas e entidades parceiras.
A programação da feira é uma das maiores já vista nos

últimos anos na região e inclui shows, palestras, leilões, mar-
cha de muares e muito mais.
O Sicampo divulgou a programação de shows:
A ExpoCanaã será aberta dia 1º de novembro com mega

show de Gustavo Lima,
Dia 3, show evangélico com Gabriela Rocha.
Dia 4 de novembro, show católico com o padre Fábio

de Melo.
Segundo o presidente do Sindicato Rural, GilvandaVan, �o

Sicampo realizará também uma grande cavalgada ruralista
dia 5 de novembro, que sairá da zona rural e terminará pas-
sando pelas principais ruas de Canaã, e finalizando com show
da dupla Gino e Geno�.
A festa não para por aí. O tradicional rodeio será aberto

na noite do dia 10 de novembro e depois haverá mega show
com Wesley Safadão.
E encerrando a programação musical da ExpoCanaã, dia

12 de novembro, outro grande show com um dos mais im-
portantes artistas do Nordeste, hoje sucesso no Brasil, Dor-
gival Dantas.

Maciel Melo e Erasmo Dibel
no Conexão Rural

O cantor imperatrizense Erasmo Dibel, que participou do
Salão do Livro de Imperatriz, é um dos destaques musicais do
Conexão Rural do próximo fim de semana. O outro destaque
é cantor e compositor pernambucano Maciel Melo, autor de
Caboclo Sonhador e tantos outros sucessos nas vozes de Elba
Ramalho, Fagner e Flávio José, só para citar alguns cantores.
Ele também participou do Salão do Livro de Imperatriz e fez
show dia 13 de outubro.
O Salimp teve início dia 8 de outubro e foi encerrado dia 16

de outubro, domingo. A promoção foi da Academia Impera-
trizense de Letras.
Parabéns aos amigos Zeca Tocantins, Núbia, Domingos

César e a diretoria doAIL por esta maravilhosa festa literária
e uma programação musical magnífica.

O esporte equestre de Três Tambores vem
crescendo cada vez mais no Norte do Brasil

Arquivo pessoal

Crianças
Temcompetidores da categoria Baby que precisam da ajuda

do papai, oumelhor, do colo do pai, ou do apoio do treinador.
Há aqueles que ainda são garotos, mas já demonstram ta-

lento para os Três Tambores como é o caso do Luiz Fernando
Gonçalves Barros de Oliveira, de apenas 5 anos de idade,
que começou a praticar o esporte há menos de seis meses.
No podium para receber o troféu de primeiro lugar na cate-
goria Baby, ele já faz até pose.....o menino tem futuro. Tam-
bém pudera, o treinador é o experiente Ninil, do Rancho JR
de Parauapebas (PA).
AAmanda Cecília, de apenas 8 anos, também de Paraua-

pebas, participa há dois anos das provas de Três Tambores e
vem conquistando cada vez mais os melhores tempos e de-
monstra muito talento também. O treinador dela também é o
Ninil do Rancho JR.

Disputas
Na sexta-feira no final da tarde e à noite, foram disputadas

provas de duas categorias: Teste Horse e Aberta Livre.
O Teste Horse foi vencido pelo experiente Danny Márcio

Cornélio, do Haras São Francisco, de Acará, na chamada
alça viária de Belém, montando a égua Chamillionaire. Ele
hoje é o melhor competidor do Pará e um dos melhores do
Norte e Nordeste, sem dúvida.
Depois da conquista, com o tempo de 16.948, ele fez outro

excelente tempo: 16985 e levou também o primeiro lugar na
categoria Aberta Livre.
Após o Galope da Vitória, Danny Márcio disse ao Cone-

xão Rural que �as conquistas são resultados de muita dedi-
cação, amor pelo que faz e confiança em Deus�.

Sábado
No sábado de manhã até noite houve mais disputadas.
Cristiano Camargo, do Haras São José, de Castanhal, foi o

campeão com 17.453, montando Spoletta TA Fame.
Cavalo Iniciante quem ganhou foi Gilberto Sampaio, de

Araguaína (TO), comRCHDolly Fast, como tempo de24.078.
Potro do Futuro: Danny Márcio foi o vencedor mais uma

vez montando Dashita One Two TSP.
Categoria Jovem A, a vencedora foi Alice da Costa San-

tos, doHaras São José, deCastanhal,montandoEl Lider Shady
IM, com o tempo de 18.003.
Categoria Jovem B, quem ganhou foi Geovanna Viana

Peniago Peixoto, montando Desginer Shady, com 17.623.
Categoria Jovem C o vencedor foi Daniel Viana Peniago

Peixoto, com Designer Shady, com o tempo de 17.624.
Matheus Bringel, do Haras São Francisco, de Acará (PA)

venceu a categoria Amador, montando Anabella Failas LBP,
com 18.056.
Categoria Kids Giovana Gil Vaz de Sousa conquistou o

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 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.

COMUNICADO
FACCHINI S/A CNPJ nº 03.509.978/0032-78, torna públi-

co, que REQUEREU da SecretariaMunicipal deMeioAmbien-
te e Recursos Hidricos- SEMMARH, em 23/08/2022, a Licen-
ça de Operação para atividade de Extração de Argila, Saibro e
Laterita, situada na Rod. BR 010 s/nº, Bairro Coco Grande
Imperatriz - MA, conforme processo nº 4226/2020.
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