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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

Caso seja o
seu desejo
mudar de tra-
balho ou fa-

zer algumas renovações, hoje
é um dia favorável. Caso você
esteja em busca de trabalho,
esteja atento a convites, por-
que surgirão boas propostas.
Ariano, tenha atenção com
traumas, porque você transi-
ta um ciclo significativo, que
lhe dá condições de construir
um novo cenário.

É um dia inte-
ressante para
tomar uma de-
cisão total-

mente nova e sair de uma ex-
periência desafiante. Mudar
e quebrar uma estrutura de
vida vem sendo o seu maior
desafio. Mas hoje temos uma
porta aberta, então depende-
rá de você despertar para o
que de fato é importante para
o seu desenvolvimento.

Você vem se
desprendendo
de amarras
energét icas

que cercam a família ou um
imóvel. Aprendizados vêm sen-
do extraídos desta experiên-
cia e você não será mais o
mesmo. Continue a sua busca
espiritual, independentemen-
te das circunstâncias. É um
bom ciclo para reconstruir a
sua vida e a sua moradia.

Você vai en-
contrar uma
solução criati-
va para o de-

senvolvimento de um projeto.
É um dia ótimo para dar movi-
mento às ideias e, dessa for-
ma, motivar todos os que es-
tão envolvidos. Tome cuida-
do com a ansiedade e com
situações isoladas que acio-
nem preocupações com uma
pessoa.

Leonino, você
terá uma exce-
lente oportu-
nidade de em-

preender ou de assumir com-
promissos mais significativos.
A necessidade de ter liberda-
de no campo profissional é
vital neste novo ciclo. As re-
novações que se manifestam
em sua vida afetam a relação
com uma pessoa. Porém con-
tinue trilhando o seu caminho.

Você está
trans itando
um novo ciclo,
que vai des-

pertar muitomais liberdade em
todos os sentidos. O principal
para o desdobramento de
acontecimentos positivos é
dar permissão e promover o
autodesenvolvimento. Esteja
aberto a conhecer uma nova
filosofia de vida.

Libriano, é im-
portante pro-
mover o auto-
conhecimento

e atuar em sua jornada com
uma atitude espiritual. En-
tender que a vida é formada
por ciclos vai ajudá-lo a com-
por suas escolhas atuais. Não
permita que o medo ou afli-
ções emocionais o impeçam
de fazer as renovações ne-
cessárias.

O relaciona-
mento passa
por um novo
ciclo e tudo

deve ser renovado daqui para
frente. Faça um esforço
para mudar o seu campo de
visão. Fazendo isso, você vai
enxergar novas possibilida-
des e cocriar por meio de
novas percepções. Escorpi-
ano, você só evoluirá por
meio do desapego!

A carreira, as-
sim como o
olhar para o

futuro, passa por mudanças
significativas. As portas estão
abertas e o caminho é total-
mente inovador. Seja flexível
para embarcar em uma nova
possibilidade de vida. Não crie
resistências e esteja aberto a
desenvolver novos valores.

Ao mesmo
tempo em que
você vem en-
cerrando um

ciclo, vem também desenvol-
vendo uma nova identidade.
Uma nova forma de enxer-
gar o mundo promove a opor-
tunidade de manifestar um
novo ser. Capricorniano,
todo esse processo é inten-
so e inevitável.

É momento
de desapegar
e reconstruir
um novo ce-

nário em família. O céu fa-
vorece investimentos e apli-
cações financeiras, porém
é preciso atuar com estra-
tégia e planejamento. Aqua-
riano, a renovação bate à
sua porta, porém você pode
se sentir mais exigido neste
novo contexto.

Uma pessoa o
ajuda a pensar
de uma forma
diferente e

traz boas ideias. As exigênci-
as emocionais são altíssimas
e pedem de você sabedoria
para expor o que pensa, mas
isso não significa que deva se
calar. Pisciano, aprimore as re-
lações interpessoais e apren-
da a expressar o que pensa
com objetividade.

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

- 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.

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.

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
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