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VENDA DA EMPRESA

Ministério entrega à Presidência 
projeto de privatização dos Correios
O texto final será encaminhado ao Congresso no ano que vem
Marcelo Camargo/Agência Brasil

ADI
STF declara inconstitucional lei de Goiás 
que atribui execução de serviços de 
inspeção e vistoria veicular à AGR

SEGUNDA VOTAÇÃO 
Aprovada lei que incentiva produção de 
cerveja de mandioca em Goiás
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NETFLIX
You

Uma das séries de 
suspense mais populares 
na Netflix vai contar com 
dois reforços de peso no 
elenco da próxima tem-
porada. Segundo o site 
americano, Deadline, os 
atores Travis Van Winkle 
(The Last Ship) e Shali-
ta Grant (NCIS: New Or-
leans) irão contracenar 
ao lado do protagonista 
Penn Badgley na terceira 
temporada da série.

Grant Sharry vai vi-
ver o papel de uma in-
fluencer que finge for-
mar uma amizade com 
Love (Victoria Pedretti), 
mas na verdade se sente 
ameaçada por ela. Já Van 
Winkle será um empresá-
rio, dono de uma empre-
sa de suplementos, que 
irá se aproximar de Joe.

Os cocriadores da 
produção, Sera Gamble e 
Greg Berlanti, retornam 
como produtores execu-
tivos da série e Gamb-
le ainda atuará também 
como showrunner. Penn 
Badgley continua no pa-
pel de Joe e Victoria Pe-
dretti mantém o papel de 
Love Quinn.

Baseado na obra de 
Caroline Kepnes, a série 
“You” acompanha a his-
tória de Joe, um homem 
aparentemente comum 
que fica obcecado quan-
do se apaixona por al-
guém. Ainda não foram 
revelados mais detalhes 
sobre a próxima tempo-
rada ou data de estreia, 
porém as duas primeiras 
temporadas estão dispo-
níveis na Netflix.

Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA 
MÁXIMA 
Mogli - O Menino Lobo 
- A trama gira em torno 
do jovem Mogli, garoto 
de origem indiana que foi 
criado por lobos em plena 
selva, contando apenas 
com a companhia do urso 
Baloo e da pantera negra 
Bagheera, sem nenhum 
contato com humanos. 
O menino é amado pelos 
animais, mas visto como 
uma ameaça pelo temido 
tigre Shere Khan, que está 
decidido a matá-lo. Com a 
família de lobos ameaçada, 
Mogli decide se afastar. 
Baseado na série literária 
de Rudyard Kipling.

DOMINGO MAIOR
A Vigilante Do Amanhã: 
Ghost In The Shell - Em 
um mundo pós-2029, 
é bastante comum 
o aperfeiçoamento 
do corpo humano a 
partir de inserções 
tecnológicas. O ápice 
desta evolução é a major 
Mira Killian, que teve seu 
cérebro transplantado 

para um corpo 
inteiramente construído 
pela Hanka Corporation. 
Considerada o futuro 
da empresa, ela logo 
é inserida no Section 
9, um departamento 
da polícia local. Lá, ela 
passa a combater o 
crime, sob o comando 
de Aramaki e tendo 
Batou como parceiro. 
Só que, em meio à 
investigação sobre 
o assassinato de 
executivos da Hanka, 
ela começa a perceber 
certas falhas em sua 
programação, que a 
fazem ter vislumbres 
do passado quando era 
inteiramente humana.

CINEMAÇO 
V de Vingança - Após 
uma guerra mundial, a 
Inglaterra é ocupada 
por um governo fascista 
e vive sob um regime 
totalitário. Na luta pela 
liberdade, um vigilante, 
conhecido apenas por 
V, utiliza-se de táticas 
terroristas para enfrentar 
os opressores da 

sociedade. V salva uma 
jovem chamada Evey da 
polícia secreta e encontra 
nela uma nova aliada 
em busca da liberdade e 
justiça para o seu país.

CORUJÃO
Os Descartados - O 
famoso hacker Drew 
Reynolds é, enfim, 

capturado pela CIA, após 
uma série de ações contra 
o seu sistema. A ele é feita 
uma proposta indigesta: 
ou oferece seus trabalhos 
à agência ou deve passar 
o resto dos seus dias na 
prisão. A CIA reúne outros 
presos e forma uma espécie 
de grupo especial de 
“descartados” do sistema.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE
Casa Comigo? - Anna 
viaja a Dublin, Irlanda, para 
pedir o namorado Jeremy 
em casamento. Após 
contratempos na viagem, 
Anna vê-se obrigada a pegar 
carona com o charmoso 
e grosseiro Declan, dono 
de uma hospedaria. 
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VENDA DA EMPRESA

ADI

TRABALHO

AndreiA Verdélio /ABr  - O 
ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, entregou 
à Presidência da República 
o projeto de lei (PL) que 
cria as condições para a 
privatização dos Correios. 
De acordo com ele, o texto 
final deve ser encaminhado 
ao Congresso no ano que 
vem e a expectativa é que 
seja aprovado até o final de 
2021, para que seja iniciado 
o processo de venda da em-
presa à iniciativa privada.

“Esse projeto trata mais 
sobre princípios do que re-
gras, até porque o Congres-
so deve se debruçar sobre 
esses tema e é lá a arena 
onde serão debatidos todos 
os requisitos necessários, 
sobre a universalização das 
entregas dos Correios e em 
relação aos funcionários, 
tudo isso será tratado com 
bastante cuidado no Con-
gresso e o Ministério das 
Comunicação vai fazer o 
acompanhamento junto 
com deputados e senado-
res”, disse, após reunião no 
Palácio do Planalto com o 
presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro-chefe da Secre-
taria-Geral, Jorge Oliveira.

Faria explicou que o 
texto inicial do projeto saiu 
do Ministério da Econo-
mia, passou pelas Comu-
nicações, órgão ao qual o 
Correios está vinculado, e 
agora segue para análise 
da Subchefia de Assuntos 

Jurídicos da Secretaria-Ge-
ral. Depois, passa pela Casa 
Civil para, então, ser enca-
minhado ao Congresso.

Além disso, o Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-
DES) contratou a Accentu-
re, empresa de consultoria 
que estuda o melhor mo-
delo de negócio para priva-
tização da empresa estatal. 
Segundo Faria, o trabalho 
começou a cerca de 30 dias 
e a consultoria tem até 120 
dias para apresentar seus 
resultados, que também se-
rão enviados ao Congresso 
para dar suporte ao estabe-
lecimento de parâmetros e 
diretrizes da privatização.

“Tudo será debatido, 
ninguém vai fazer esse pro-
cesso de maneira brusca. 
O projeto de privatização 
vem para melhorara a ca-

pacidade de entrega dos 
Correios”, disse, destacan-
do que a universalização 
das entregas será mantida. 
“Quem recebe cartas, bo-
letos, qualquer embalagem 
dos Correios, em qualquer 
lugar do país, essa parte da 
universalização será man-
tida, ninguém vai deixar de 
receber. Tenho certeza que 
o Congresso vai trabalhar 
nesse sentido”.

Em nota, o Ministério 
das Comunicações infor-
mou que o PL estabelece a 
nova organização e a ma-
nutenção do Sistema Na-
cional de Serviços Postais, 
para que sejam explorados 
em regime privado, “respei-
tando, porém, a Constitui-
ção Federal em seu artigo 
21, que estabelece à União 
manter o serviço postal, o 
que será delegado ao Ope-

rador Postal Designado no 
decorrer do processo de 
privatização dos Correios”.

“As atividades dos ser-
viços postais pela iniciativa 
privada serão baseadas nos 
princípios constitucionais 
da atividade econômica e 
terão por objetivo viabi-
lizar o cumprimento das 
leis, em especial das rela-
tivas aos serviços postais, 
à ordem econômica e aos 
direitos dos consumido-
res”, diz a nota.

O projeto de Lei prevê 
ainda a criação da Agên-
cia Nacional de Comuni-
cações, em substituição 
à atual Agência Nacional 
de Telecomunicações, que 
passará a regular também 
os serviços do Sistema Na-
cional de Serviços Postais, 
alterando a Lei nº 9.472 de 
julho de 1997.

Ministério entrega à 
Presidência projeto de 
privatização dos Correios

STF declara inconstitucional lei de Goiás que atribui 
execução de serviços de inspeção e vistoria veicular à AGR

Como fica o período de férias do 
empregado em caso de suspensão 
de trabalho na pandemia

O texto final será encaminhado ao Congresso no ano que vem

Este ano vem sendo atípi-
co e o resultado desse chama-
do ‘novo normal’ é que os im-
pactos são sentidos nos mais 
variados pontos relacionados 
ao contrato de trabalho. As-
sim, uma dúvida frequente 
tem sido como será as férias 
para quem teve redução ou 
suspensão da jornada de 
trabalho. Em relação a esse 
ponto, é importante enten-
der que o direito às férias é 
adquirido a partir da soma 
de doze meses de trabalho 
pelo empregado. Assim, no 
caso de redução de jornada, 
não se tem o que contestar, o 
período segue normalmente 
neste ano. O ponto que pode 
ser discutido é sobre a soma 
do período para aquisição das 
férias quando o contrato de 
trabalho esteve suspenso.

Contudo como não há 
definições claras, alguns 
especialistas defendem a 
contagem desse período na 
contagem das férias e outros 
já se posicionam pela não 
contagem. Há uma terceira 
linha que alguns especialistas 
defendem, que o período sus-
penso não deve ser considera-
do como período aquisitivo e 

reforçam que a empresa deve 
pagar as férias desse período 
de forma proporcional den-
tro do prazo estabelecido na 
legislação para evitar a dobra 
(a empresa pode incorrer na 
penalidade de pagar o dobro 
das férias quando paga em 
atraso). Assim, se um empre-
gado ficou suspenso 180 dias, 
logo teria que receber 15 dias 
de férias e não 30 e essas férias 
devem ser pagas e gozadas 
até o 11º mês de completado 
os 12 meses de contrato (sem 
a interrupção da suspensão).

Como se pode observar 
é que o campo é bastante 
abrangente e o tema é bastan-
te fértil. Muito embora muitos 
especialistas se posicionam 
de forma conservadora e a 
favor de que a empresa te-
nha que pagar toda a conta, 
muitos outros defendem o 
lado oposto. O ponto é que a 
insegurança jurídica e falta de 
clareza na legislação causam 
esse tipo de discussão, por 
falta de um posicionamento 
pontual por parte do poder 
executivo e legislativo, caberá 
ao judiciário a decisão final 
sobre a questão.

rotA JurídicA

SEGUNDA VOTAÇÃO 
Aprovada lei que incentiva produção 
de cerveja de mandioca em Goiás

Foi aprovada em segunda 
votação, por 20 votos favorá-
veis e nenhum contra, nesta 
terça-feira (13/10), na Assem-
bleia Legislativa, o Projeto de 
Lei nº 4268/20, que reduz, de 
25% para 12% a alíquota apli-
cável à cerveja que contenha 
pelo menos 16% de fécula de 
mandioca em sua compo-
sição, desde que a raiz seja 
produzida em Goiás.

O objetivo da proposta, 
enviada pelo governador 
Ronaldo Caiado, é estimular 
toda a cadeia produtiva da 
mandioca no Estado. O texto 
aprovado pelos deputados 
altera a Lei nº 11.651, de 26 
de dezembro de 1991, que 
instituiu o Código Tributário 
de Estado de Goiás.

O primeiro projeto be-
neficiado pela nova lei, que 
segue para sanção do gover-
nador, é a Parceria Público-
-Privada (PPP) entre o Estado 
de Goiás e a Ambev, uma cer-
veja regional feita de mandio-
ca vendida por agricultores 
familiares de municípios do 
Nordeste goiano.

O secretário da Retoma-
da, César Moura, comemo-
rou a aprovação da medida 
na Alego e ressaltou o impac-
to social da parceria. “Além 
de levar renda aos pequenos 
produtores rurais do nosso 
Estado, o projeto da cerveja 
regional de mandioca contri-
bui para o desenvolvimento 
do comércio local”, comenta.

Além do impacto social 

positivo, a nova lei vai esti-
mular a produção de cerveja 
feita com mandioca goiana e 
movimentar indiretamente 
uma cadeia produtiva que 
envolve os setores do agrone-
gócio, logística, embalagens, 
maquinário, publicidade, va-
rejo, entre outros.

Os produtores rurais já 
cadastrados no programa são 
de Cavalcante, Flores de Goi-
ás, Posse, Buritinópolis, Alto 
Paraíso de Goiás, Terezina 
de Goiás e Simolândia. Uma 
equipe da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Exten-
são Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater) realiza 
levantamento da oferta de 
mandioca em propriedades 
de agricultores de Alvorada 
do Norte, Campos Belos, Da-
mianópolis, Divinópolis de 
Goiás, Guarani de Goiás, Ia-
ciara, Mambaí, Monte Alegre 
de Goiás, Nova Roma, São 
Domingos, São João d’Alian-
ça e Sítio d’Abadia.

O projeto da cerveja re-
gional atenderá pelo menos 
73 pequenos produtores ru-
rais, de acordo com o relató-
rio mais recente, produzido 
em setembro. A previsão atu-
al é de que a Ambev compre 
340 toneladas do produto 
na primeira fase, em Caval-
cante, Posse, Flores de Goiás 
e Buritinópolis. A empresa 
pretende adquirir cerca de 
750 toneladas do insumo até 
o final de 2020. 

rotA JurídicA 

A Sanperes Vistoria Vei-
cular esclarece que não é 
parte na Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 
5360, em julgamento no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), e que o contrato de 
concessão com o Departa-
mento Estadual de Trânsito 
não foi objeto de análise. A 
ADI discute leis estaduais 
que outorgaram à Agência 
Goiana de Regulação (AGR) 
poder de polícia com a fina-
lidade de regular, controlar 
e fiscalizar a prestação de 
serviços de inspeção técnica 
veicular e de vistoria veicu-
lar no Estado. O STF enten-
deu que esses poderes são 
prerrogativas exclusivas da 
União, reconhecendo ainda 
que o órgão delegado, no 

Estado, é o Detran.
O STF não tratou da 

concessão dos serviços de 
vistoria veicular em Goiás. 
Com a decisão, foram de-
clarados inconstitucionais 
os incisos XX e XXI do pa-
rágrafo 2º do artigo 1º da 
Lei estadual 13.569/1999, 
que atribui à Agência Goia-
na de Regulação, Controle 
e Fiscalização de Serviços 
Públicos (AGR) a execução 
de serviços de inspeção e 
vistoria veicular.

O Detran já possuía de-
legação da União para fir-
mar o contrato, como cons-
ta em pronunciamento do 
Departamento Nacional 
de Trânsito, que se mani-
festou, por meio do Ofício 
2937/2015/GAB/Denatran, 

para o Governo do Estado 
de Goiás. Isso assegura a 
possibilidade de o Detran 
terceirizar os serviços de vis-
toria, documento que cons-
ta nos autos da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade.

A decisão ainda é passí-
vel de recurso, previsto na 
legislação, pois não tran-
sitou em julgado. Não há 
nenhuma consequência 
quanto ao contrato de con-
cessão, ato jurídico perfeito 
assinado pela concessio-
nária e pelo órgão delega-
do pela União (Denatran). 
A Resolução 466/2013, 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), trata 
especificamente da regu-
lamentação da atividade 
de vistoria veicular, o que 

confere autonomia ao De-
tran. Se necessário, a ques-
tão atinente ao contrato de 
concessão deverá ser julga-
da pelo Supremo Tribunal 
Federal em ação própria, 
já que a Ação Direta de In-
constitucionalidade 5360 
não tratou da matéria, mas 
tão somente da Lei Autori-
zativa ao Detran, que per-
mite firmar o contrato.

A Sanperes afirma que 
continuará prestando os 
serviços de vistoria veicular 
à sociedade, cumprindo o 
contrato celebrado e vigen-
te, e aguardará a conclusão 
deste julgamento, que so-
mente acontecerá quando 
a decisão, transitada em jul-
gado, for publicada.

rotA JurídicA

 Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Dois tempos
1. Colaboração e arte se fundem para compor 

a essência do novo espaço que faz parte do mix 
de lojas do Shopping Bougainville. A Colaborarte 
é um espaço colaborativo que tem o intuito de 
reunir, incentivar e divulgar diferentes tipos de 
arte e artesanato. de diversos artistas e artesãos 
goianos de maneira democrática.

2. Entre as marcas e artistas estão Arte Natural, 
Enigmais Brinquedos, Macriari Arte Macramê, Ma-
ria Aline vidro e Arte, Maria do Cerrado Artesanato, 
Versini Prata e Pedras e Tuka Pereira Ceramista.

Salão de Imóveis
Segue até o dia 30 de novembro, o Salão do Imóvel 

de Goiás.com a chancela da Ademi Goiás. São ofere-
cidos mais de 100 produtos para todos os gostos e 
bolsos. Os clientes ganham descontos especiais e só 
começam a pagar em 2021, além de redução da taxa 
de juros. Também é possível escolher imóveis desde 
os mais econômicos, que se enquadram no programa 
Casa Verde Amarela, de R$ 150.000, até de altíssimo 
luxo, além de R$ 3 milhões. Para saber mais, acesse o 
portal www.salaodoimoveldegoias.com.brr

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O 
xilitol é ideal para 
quem quer substituir 
o açúcar.

n LOJA DIGITAL - Na 
quinta-feira (15), o 
Grupo Mega Moda, 
formado pelos 
shoppings atacadistas 
Mega Moda 
Shopping, Mega 
Moda Park e Mini 
Moda, realizou uma 
Live de lançamento ds 
primeira  Loja Digital 
de moda atacadista 
do mercado, voltada 
para clientes 
atacadistas e para 
diferentes tipos 
de público.

n VOOS FRETADOS 
- O setor de viagens 
começa a dar sinais 
de recuperação 
gradativa a tempo de 
aproveitar o período 
de alta temporada 
das férias de verão. 
Com toda cautela 
e segurança que o 
momento exige, a 
CVC anuncia a volta 
da sua operação de 
voos fretados, que 
sairá de Goiânia 
nos dias 19 e 26 de 
dezembro, além dos 
dias 02, 09, 16 e 
23 de janeiro rumo 
à Maceió (Al) com 
horários fixos.

n CONCEITUADA 
– Abriu portas em 
Goiânia, a Franccino, 
loja de móveis com 
uma direção escolhida 
a dedos pelo 
empresário Álvaro 
André Franccino, 
que esteve na 
capital goiana para 
a inauguração. O 
diferencial da empresa 
é que oferece 
móveis exclusivos 
e personalizados e 
para isso conta com 
uma equipe formada 
por designers, 
marceneiros, 
artesãos, metalúrgicos 
e costureiros, que 
criam o que tem de 
mais atual em móveis 
para áreas externa 
e interna.

REFORÇO 
NA EQUIPE 
O administrador Eduy 
Azevedo é o novo diretor 
executivo do Privé Hotéis e 
Parques. Ele é especialista 
em Hospitalidade, o 
que irá contribuir com 
a essência de inovação 
do grupo que  é de  
proporcionar experiências 
memoráveis a quem visita 
seus empreendimentos 
hoteleiros, em Caldas 

Novas. Soma-se ao currículo MBAs nas áreas 
de Marketing e Gestão Estratégica de Negócios, 
experiências em conceituados grupos do setor 
hoteleiro com foco em lazer e viajantes de negócios

Fato Mais

DESBANCANDO 
O VELHO 
MACHISMO 
Pela primeira vez 
em toda a sua 
história política, 
Aparecida de 
Goiânia, tem uma 
mulher concorrendo 
a Prefeitura do 
município. Trata-se 
da odontóloga 
Márcia Caldas que 
tem como sua 
vice, Carol Araújo, 
pós-graduada em 
Ciência Política

Divulgação

REDUÇÃO DE 
CARGA HORÁRIA
A Enfermeira Edna de 
Souza Batista, que lidera 
a Chapa 2, que disputa a 
presidência do Conselho 
Regional de Enfermagem 
em Goiás (Coren-GO), 
com eleições previstas 
para os dias 08 e 09 
de novembro, apoia a 
votação na Assembleia 
Legislativa do projeto de 
Lei que fixa em 30 horas 
a carga horária semanal 
da categoria

Divulgação

Cantora revela frustração após passar a noite 
com Leonardo DiCaprio: “só vimos TV”

Diana Vickers ficou fa-
mosa no Reino Unido por 
ter participado do ‘X-Fac-
tor’. Com a fama, ela fez 
contatos e recebeu até um 
convite para passar a noite 
na casa de Leonardo Di-
Caprio. Mas, infelizmente, 
as coisas não terminaram 
do jeito que ela esperava.

“Tenho várias histó-
rias, mas vou contar só 
uma. A melhor delas”, 
disse ela no programa 
‘Celebrity Karaoke Club’, 
como mostrou o Daily 

Mail. “Eu passei uma noi-
te com o Leonardo Di-
Caprio. Esse é a minha 
melhor história”.

Segundo ela, o encon-
tro foi feito por intermédio 
dos amigos de astro. “Eu 
recebi uma mensagem, 
‘volta aqui, o Leo está no 
clima’ e pensei que se-
ria algo estilo ‘O Lobo de 
Wall Street’, algo muito 
louco”, contou ela.

“Cheguei lá e éramos 
só nós dois. Estava tudo 
muito tranquilo e nós vi-

mos TV juntos”. Os con-
vidados do programa, en-
tão, perguntaram se ela 
protagonizou uma cena 
de sexo como a vista entre 
Rose (Kate Winslet) e Jack 
(DiCaprio) em “Titanic”.

Vickers apenas la-
mentou: “eu queria”. Atu-
almente, DiCaprio, que 
aparentemente só se re-
laciona com modelos ou 
atrizes com menos de 25 
anos, está namorando a 
atriz e modelo argentina 
Camila Morrone.

Gal Gadot revela que fez de tudo 
para não vencer o Miss Universo

Alguns anos antes de 
se tornar a Mulher-Mara-
vilha no cinema, Gal Ga-
dot foi eleita Miss Israel, 
em 2004. Em entrevista 
a atriz relembrou o seu 
passado como modelo e 
revelou que fez de tudo, 

não para vencer, mas para 
perder o Miss Universo.

Gadot conta que a sua 
carreira de miss foi uma 
imposição dos pais. Aos 
18 anos, ela trabalhava no 
Burger King e não se acha-
va bonita - tendo até levado 

um susto quando se saiu 
vencedora do Miss Israel.

Com o êxito, ela dispu-
tou o prêmio de Miss Univer-
so daquele mesmo ano. E 
não se esforçou muito para 
vencê-lo. Fazendo de tudo 
para não vencer, ela passou 
a se vestir de maneira inade-
quada e sabotar entrevistas.

“A dançarina e cantora 
Paula Abdul era jurada. Ela 
me perguntou algo e eu disse 
(usando um sotaque forte) 
‘Eu não falo inglês, desculpe’. 
Fiz de tudo para ter certeza 
de que não iria acontecer”, 
confessou, aos risos.

Em entrevista à Rolling 
Stone estadunidense, em 
2017, ela explicou me-
lhor a “autossabotagem”. 
“Eu sabia que não queria 
ganhar o Miss Universo. 
Não era para mim. Para 
uma garota de 18 anos, 
isso parecia muita res-
ponsabilidade. Eu perdi 
vitoriosamente”, afirmou.
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O que acontece com o ferro se 
ele é deixado à chuva e ao sol?

- Ele enferruja, professora.
- E com o ouro?
- Some rapidinho!

TEIXEIRA MENDES CONTA

INGREDIENTES
MASSA:
2 pacotes de bolacha de 
maisena ou de leite
200 g de manteiga
RECHEIO:
2 potes de doce de leite 
400 g (cada)
1 pote de nata, de 
preferência colonial (400 
g) ou chantilly pronto, mas 
não fica tão saboroso
4 colheres de sopa de 
açúcar
1 cacho de banana nanica 
ou uma que tenha em 
casa (escolha as mais 
doces)
canela (a gosto)
1 forma de fundo falso

MODO DE PREPARO
Bata apenas a bolacha no 
liquidificador ou triturador, 
em seguida despeje 
em outro recipiente 
juntamente com a 
manteiga já derretida.

Junte uma pitada de 
canela.
Amasse até que fique bem 
misturado, em seguida 
coloque na forma e molde, 
revestindo a forma toda 
com a massa.
Asse por 10 minutos no 
forno médio preaquecido, 
acompanhe de acordo 
com seu forno.
Não há necessidade 
de ficar dura, apenas 
levemente assada.
Junte a nata e o açúcar e 
bata na batedeira até ficar 
firme (ponto de chantilly).
Retire do forno a massa, 
despeje o doce de leite, as 
bananas em rodelas e por 
último o chantilly.
Salpique a canela depois 
de tirar da geladeira.
Deixar na geladeira no 
mínimo 2 horas.
Pode por uma meia hora 
no freezer e depois descer 
para a geladeira.

BANOFFEE
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n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

Todo dia é Dia das Crianças
Confira a seleção de dicas que fizemos para 
agradar mamães, meninos e meninas de 
todas as idades
KIT HELLO KITTY BABY CIA DA NATUREZA
n  Shampoo: Deixa os cabelos macios e com 

brilho, não irrita o couro cabeludo, olhos e a pele 
do bebê, podendo ser usado todos os dias.

n  Óleo Corporal: Desenvolvido com Óleo 
de Amêndoas que auxilia na remoção das 
casquinhas da cabecinha do bebê. Sua fórmula 
tem ação umectante, tornando-se ideal para 
massagear, relaxando e hidratando o corpinho 
do bebê

n  Creme Preventivo de Assaduras: Promove uma 
camada protetora ajudando a evitar o seu contato 
com agentes irritantes presentes nas fezes e urina que 
causam as assaduras. Sua exclusiva fórmula contém 
Vitamina E, Óxido de Zinco e Óleo de Amêndoas que 
hidrata, nutre e mantém a pele sempre saudável.

n  Colônia: Possui fragrância delicada e suave, podendo 
ser aplicada também nas roupinhas do bebê e berço.

Preço Médio: R$49,99 | SAC: sac@ciadanatureza.
com.br| Site: www.ciadanatureza.com/

HELLO KITTY 45 ANOS CIA DA 
NATUREZA
n  Shampoo: Desenvolvida com extrato de Frutas 
Vermelhas e Silicone, deixando os cabelos mais macios, 
brilhantes e fáceis de pentear.
n  Colônia Splash Smack: Possui uma fragrância 
deliciosa com notas suaves e marcantes.
Preço Médio: R$29,99 | SAC: sac@ciadanatureza.com.
br| Site: www.ciadanatureza.com/
LINHA LUCCAS NETO – CIA DA NATUREZA
n  Kit Luccas Neto e Gi – Indicado para todos os tipos 
de cabelo, o kit possui fragrância de frutas e flores, 
é composto pelo Shampoo do Luccas Neto e o 
Condicionador da Gi, em embalagens 3D no formato de 
personagens.
n  KIT Luccas Neto e Gel Cola:  Com 

aroma frutal verde, o kit contém o Shampoo 
3 em 1 e o Gel fixador efeito Cola, que garante uma mega fixação dos 
fios, essencial para penteados descolados; 

Preço Médio: R$29,99 | SAC: sac@ciadanatureza.com.br| Site: www.
ciadanatureza.com/

LINHA TEEN – LALALU FASHION
n  Batom Princesas – Em oito versões, os batons dessa linha possuem 

nome de princesas: Alice, Ana, Aurora, Bela, Esmeralda, Giselle, 

Jasmin e Wendy. Preço Médio: R$ 8,90
n  Batom Flowers – Com nomes de flores, a linha possui oito batons: 

Beijo Pintado, Rosa, Tulipa, Kalanchoe, Violeta, Rosa do Deserto, Amor 

Perfeito e Begônia. Preço Médio: R$ 8,90
n  Hologloss – Disponível em seis cores, o gloss labial possui efeito de brilho holográfico. 

Preço Médio: R$ 12,60
n  Máscara Para Cílios – São três opções de máscara para cílios que além de definir, 

hidratar e cuidam dos fios. Alongadora, a Efeito Princesa possui óleo de Jojoba e 
Vitamina E. Já a Efeito Boneca promove um volume extra e possui Óleo De Coco. Com 
D-Pantenol e rica em Vitamina B5, a Efeito Cristal é uma máscara incolor. 

Preço Médio: R$ 15,00
n  Blush Teen – Disponível em seis cores que vão do tom mais rosado ou marrom: Ballet, 

Encanto, Rose, Bronze, Damasco e Charmosa. Preço Médio: R$ 11,00
SAC: (11) 2896-9589 | sac@lalalumakeup.com.br

n HD Hércules Dias
www.herculesdias.com.br

HD a griffe do jornalismo
“A amizade desenvolve 
a felicidade e reduz o 
sofrimento, duplicando a 
nossa alegria e dividindo 
a nossa dor.”

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

Rio Verde
Fatura liquidada nas 
eleições em Rio Verde, com 
a reeleição de Paulo do 
Vale, como certa. Na terra 
do JORNAL DA REGIÃO/
Site HD HÉRCULES DIAS, 
o atual prefeito lidera todas 
as pesquisas de intenção 
de votos, com uma 
enorme margem! 

Show
Rionegro e Solimões 
voltarão aos palcos do 
Brasil, no dia 24  de outubro, 
sábado, dia do aniversário 
de Goiânia, quando farão 
um show, juntamente com 
os jataienses, Guilherme 
e Santiago no interior 
de São Paulo ,Youtube.
com/negroesolimoes 
e/ou Youtube.com/
guiesantioficial.

Ponte
No último dia 15, o 
governador  Mauro Carlesse,  
assinou junto ao Banco de 
Brasília (BRB), a cédula de 
contrato no valor de R$ 149 
milhões que serão aplicados 
nas obras da nova ponte 
de Porto Nacional. 

Cúpula
Carlesse estava na 
companhia do presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Tocantins, Antônio 
Andrade; e dos secretários 
de Finanças, Sandro 
Armando; e de Parcerias 
Público-Privadas, 
Claudinei Quaresemin.

Caio Castro
Depois de estar em exposição em um shopping de Goiânia,  um dos carros da 
Porsche Gt3 Cup,  do ator, empresário e agora piloto, Caio Castro, segue  para 
o Autódromo Ayrton Senna, onde Caio dará sequência a seus treinos, já que sua 
participação está confirmada para a Temporada 2021 do torneio.

Logística do Bem
 A partir de terça-feira, 20, o Estação da Moda 
Shopping, Residencial Aldeia do Vale e o Plaza 
D’Oro Shopping, serão pontos de solidariedade do 
Projeto Logística do Bem. Conduzido pela startup 
de investimento social Grifa, que fará a triagem 
das entidades a receberem os donativos conforme 
sua real necessidade, assim como providenciará 
a entrega. Quem realizar doações ainda poderá 
acompanhar a destinação dada à ela através do 
site https://grifa.me/logistica-do-bem. Na foto 
a empreendedora social Bianca Porto, uma das 
fundadoras da startup Grifa, que está à frente do 
projeto Logística do Bem.

José Somensi
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AchAtAmento dA curvA de con-
tAminAção, incidênciA dA tAxA de 
contágio e A proporção de pA-
cientes recuperAdos são expres-
sões que se populArizArAm em 
meio à pAndemiA do coronAvírus 
(covid-19). Para a elaboração 
e compreensão desses gráfi-
cos, além dos profissionais 
da saúde envolvidos, é ne-
cessária também a atuação 
de profissionais de uma área 
que não lida diretamente 
com pessoas, mas com nú-
meros: a matemática.

A ciência relaciona as 
práticas do cotidiano e a na-
tureza ao raciocínio humano 
e à lógica numérica. Com as 
modelagens, a matemática 
prestou, mais uma vez, ser-
viços valiosos à saúde pú-
blica. Modelos matemáticos 
têm sido bastante utilizados 
para determinar a dissemi-
nação do vírus, bem como 
os números de infectados, 
de mortes e de hospitali-
zações. Assim, a estatística 
ajuda a simular o comporta-
mento futuro da pandemia, 
levando em consideração 
os dados colhidos, possíveis 
ações de controle do cres-
cimento da enfermidade e 
tomada de decisões. 

Existem modelos epide-
miológicos para tudo que se 
imaginar. No entanto, o mo-
delo matemático para adoção 
de medidas epidemiológicas 

sempre que chegA o 12 de ou-
tubro, As celebrAções pelo diA 
dAs criAnçAs se espAlhAm por 
todo o pAís. Em geral, comu-
nidades, pais e unidades de 
ensino organizam para a 
data uma série de brincadei-
ras, comidas diversas e mui-
ta música.  Anualmente, esse 
é o dia em que a infância 
toma as ruas e as casas, qua-
se como uma celebração do 
direito que as crianças têm 
de ser felizes, de brincar.

No entanto, com o dis-
tanciamento social imposto 
pela pandemia, é urgente re-
pensar as formas de permitir 
que a criança tenha momen-
tos para desfrutar de seu mo-
mento de vida em plenitude.

Uma das definições do 
dicionário Michaelis para a 
palavra “infância” é “primei-
ro período da existência de 
uma sociedade ou de uma 
instituição”. Isso significa que 
é na infância que residem as 
raízes para tudo o que uma 

A matemática 
em meio ao caos pandêmico

Na Escola, Dia das Crianças é todo dia

Artigo

Artigo

n Bartolomeu de Gusmão

n Pedro Lino

de saúde pública é uma es-
tratégia adotada há mais 
de 100 anos. Os primeiros 
surgiram a partir de cálculos 
manuais, enquanto os mais 
recentes utilizam capacida-
de de computadores.

Dengue, HIV, bactérias 
causadoras de infecção ali-
mentar, Covid-19. A ideia de 
utilizar o raciocínio lógico 
para identificar a dissemi-
nação epidemiológica co-
meçou a ser desenvolvida 
em 1854. Desde 1910 o ín-
dice R0 é um dos principais 
parâmetros para a constru-
ção de um modelo mate-
mático destinado a prever o 
comportamento epidemio-
lógico. Em 1927, foi criada a 
modelagem SIR, que divide 
a população em três cate-
gorias principais: suscetível 
– aquele que pode ser infec-
tado; infectado – indivíduo 
capaz de transmitir a doen-
ça; e “removido” – pessoa 
curada ou falecida.

Um dos casos de maior 
repercussão sobre o papel 
de matemáticos durante a 
pandemia foi um modelo 
apresentado pelo Imperial 
College de Londres. As previ-
sões são realizadas com base 
em uma modelagem mate-
mática integrada com ferra-
mentas computacionais.

Os modelos matemáti-
cos para a mesma situação 
podem apresentar resulta-
dos diferentes, e as previsões 
que não se concretizam são 
um acontecimento comum. 
No entanto, é a partir desses 

modelos que governos do 
mundo todo estão traçando 
suas estratégias para conter 
a maior crise sanitária dos 
últimos 100 anos.

Quando aparece uma 
doença como essa, as auto-
ridades de saúde ficam mais 
ou menos perdidas, sem 
saber o que fazer porque 
é tudo muito novo. Nessas 
condições, a única coisa que 
resta é lançar mão desses 
modelos matemáticos para 
fazer projeções.

Outra área que pode au-
xiliar em contextos de pan-
demia, principalmente no 
que diz respeito à orienta-
ção de governantes, é a aná-
lise de riscos. Através dela, 
é possível ter uma ideia de 
possíveis cenários mediante 
ações de controle do cresci-
mento do contágio. Isso é 
importante para estabelecer 
de que forma o movimen-
to da população poderá ser 
liberado, sem perder o con-
trole da situação.

Claro que muitas das 
vezes os gráficos são mais 
catastróficos que a reali-
dade. Isso é o paradoxo do 
sucesso, ou seja, os epide-
miologistas mostram o caos 
caso não sejam tomadas 
medidas de prevenção. Os 
matemáticos são videntes 
que torcem para errar. O ob-
jetivo não é espalhar terror, 
mas evitar que as previsões 
se concretizem.

bArtolomeu de gusmão 
Júnior é mAtemático e 

engenheiro civil

pessoa pode vir a se tornar 
ao longo da vida - e, conse-
quentemente, para todas as 
contribuições que essa pes-
soa virá a fazer à sociedade 
em que está inserida.

Em um momento em 
que a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) 
propõe que as crianças da 
Educação Infantil sejam 
detentoras de Direitos de 
Aprendizagem, a infância 
é novamente revista. Tra-
ta-se de um ato para pla-
nejar momentos em que 
a criança possa brincar, 
conhecer-se, expressar, 
conviver, participar e ex-
plorar. As experiências in-
fantis planejadas não são 
- e nem devem ser - simu-
lacros da vida adulta, mas, 
em vez disso, devem colo-
car a própria vida infantil 
em contexto e expressão.

Como, então, garantir 
essas vivências em um mo-
mento como este, quando 
a maior parte das crianças 
está afastada da escola há 
vários meses? É papel da 
escola refletir sobre esse de-
safio para trazer, com o uso 
de recursos pedagógicos, 

criatividade e acompanha-
mento individual - ainda 
que online - um espaço em 
que a criança possa exerci-
tar sua infância. 

Como afirma Rousse-
au, “a infância tem ma-
neiras de ver, de pensar, 
de sentir, que lhe são 
próprias. Nada é menos 
sensato do que a elas 
querer substituir as nos-
sas e preferiria exigir que 
uma criança tivesse cin-
co pés de altura a exigir 
que tivesse julgamento 
aos dez anos”.

A Educação Infantil 
toma corpo e forma na mais 
interessante perspectiva: 
uma perspectiva infantil, 
em que todo dia é Dia das 
Crianças. Há caminhos a 
trilhar, organizando a es-
cola como esse lócus da in-
fância, em que se consolida 
como “lugar de criança” e, 
consequentemente, “lugar 
de felicidade”.

pedro lino é mestre em 
educAção e especiAlistA em 

gestão escolAr. supervisor 
pedAgógico dA áreA públicA 
dA editorA Aprende brAsil, 

do grupo positivo

de Acordo com A orgAni-
zAção dAs nAções unidAs 
pArA A educAção, A ciênciA 
e A culturA (unesco), A 
pAndemiA dA covid-19 im-
pActou os estudos de cercA 
de 91% do totAl de estu-
dAntes no plAnetA, isso re-
presentA mAis de 1,5 bilhão 
de Alunos. Esse cenário 
mostra que os investi-
mentos com educação 
devem ser aumentados 
nos próximos anos. Mas 
vale ressaltar que nin-
guém perde um ano de 
vida. Por isso, pais, es-
tudantes e professores 
não devem acreditar que 
2020 foi um ano perdido.  

Devemos olhar como 
um período de aprendiza-
gem. Foi, sim, difícil para 
muitos se adaptarem ao 

Não existe ano letivo perdido

Artigo

n Leonardo Chucrute 

ensino remoto. As dife-
renças ficaram mais evi-
dentes, pois nem todos 
têm acesso a internet ou 
equipamentos para estu-
dar online.  Porém, des-
cobrimos mais uma vez 
como a tecnologia é nossa 
aliada, nesse momento o 
Youtube e as aulas onli-
ne foram uma opção para 
continuar estudando.  

No retorno às aulas 
presenciais, cada aluno 
deve ser olhado de for-
ma individual para que a 
escola consiga perceber 
as diferenças de apren-
dizado no isolamento. 
Durante a pandemia, vi-
mos que alguns pais que 
estavam ausentes em re-
lação à vida acadêmica 
dos filhos passaram a ter 
um olhar mais atento. 
Isso trouxe a valorização 
das escolas. 

É importante lem-
brar que aprender é um 
processo. Todos têm 

direito de aprender e 
cada um tem o seu tem-
po. A pandemia mudou 
o modo que estávamos 
acostumados a apren-
der e a ensinar. Uma 
saída provavelmente 
será aumentar a car-
ga horária de estudos 
durante o ano de 2021 
para que o ano letivo de 
2020 seja concluído.  

Esse momento é de 
aprendizado para todos. 
Acredite: tudo tem seu 
tempo e tudo dará cer-
to desde que haja esfor-
ço. Alunos e professores 
deem o máximo com o 
que está ao seu alcance. 
Não existe ano perdido 
para quem tem vontade 
de aprender. 

leonArdo chucrute 
é diretor-gerAl 

do colégio e curso 
progressão, professor de 

mAtemáticA, ex-cAdete 
dA AfA e Autor 

de livros didáticos

um percurso escolAr de ex-
celênciA deve possuir como 
ponto de pArtidA A riquezA  
proporcionAdA pelo processo 
de AlfAbetizAção iniciAl.

O encontro do aluno 
com as palavras promove 
intensas descobertas, as 
quais requerem um olhar 
bastante atento dos profes-
sores no sentido de propor 
atividades que sejam real-
mente  significativas. 

De acordo com o fran-
cês Henri Wallon, a criança 
é essencialmente emocio-
nal e deseja compreender 
o que está sendo ensinado 
para se constituir num ser 
sociocognitivo. Tal fato ex-
põe a necessidade de cria-
ção de ambientes de intera-
ção dentro das escolas. Não 
obstante, para o estudioso 
Jean Piaget, a criança deve 
passar por várias fases de 
desenvolvimento psicoló-
gico, partindo do individual 
para o social, com o propó-
sito de desenvolver pen-
samento e linguagem. Por 
sua vez, Lev Vygotsky de-
fende que signos e palavras 
são para as crianças um 
meio de contato social com 
as pessoas e que fornecem 
a mediação simbólica entre 
o aluno e o mundo.

Dessa forma, podemos 
afirmar categoricamente 
que a alfabetização é uma 
conquista proveniente do 
esforço, da intenção de 
aprender, da vontade de 
descobrir o que é novo, 
das interações humanas, 

A conquista da alfabetização

Artigo

n Antonio Artequilino

da diretividade docente e 
das sucessivas atividades 
que acontecem dentro e 
fora do ambiente escolar. 
Como asseverou Vygotsky, 
“é no significado da pala-
vra que a fala e o pensa-
mento se unem em pensa-
mento verbal”.

Todavia, o que acontece 
quando o processo de alfa-
betização é comprometido 
ou prejudicado? As conse-
quências são devastadoras 
do ponto de vista huma-
no, social e cultural. Afinal 
de contas, a alfabetização 
não implica tão somen-
te na questão de ensinar 
crianças e adultos a ler e 
escrever, mas ainda mais 
importante, que possam 
aprender a fazer uso ade-
quado da leitura e da escri-
ta nas práticas sociais. 

Em contrapartida, sa-
bemos que o analfabetis-
mo funcional é uma tragé-
dia para a sociedade e para 
o indivíduo que, apesar 
de ter sido “alfabetizado”, 
não é capaz de interpretar 
um texto sequer. Falta-lhe 
condições para analisar um 
simples gráfico, uma com-
posição, e para dizer o que 
entendeu após a realização 
de uma leitura. Esse fenô-
meno não se restringe à 
baixa escolaridade. Pessoas 
com cursos de nível supe-
rior apresentam analfabe-
tismo funcional em suas 
práticas de ler, escrever e 
analisar textos. Todavia, 
ainda pior que analfabetis-
mo funcional é o analfabe-
tismo absoluto. 

Segundo dados da 
Unesco - Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultu-

ra, 617 milhões de crianças 
e adolescentes no mundo 
todo não estão adquirindo 
habilidades mínimas em 
leitura, escrita e matemáti-
ca e, lastimavelmente, 750 
milhões de jovens e adultos 
não sabem ler nem escre-
ver nos dias de hoje.

Por fim, devemos pen-
sar nas palavras do gran-
de educador Paulo Freire, 
para quem “a alegria não 
chega apenas no encontro 
do achado, mas faz par-
te do processo da busca. 
E ensinar e aprender não 
pode dar-se fora da pro-
cura, fora da boniteza e 
da alegria”. Nesse sentido, 
diante da poluição causa-
da pela ignorância e pela 
ausência do saber crítico, 
precisamos de UM SOPRO 
DE AR FRESCO, repleto da 
boniteza, da alegria e da 
ALFABETIZAÇÃO que se 
FAZ COM AMOR.

O ato de alfabetizar 
adequadamente as crian-
ças no contexto escolar, 
a ação de desenvolver a 
consciência crítica nas 
pessoas que não conse-
guem se posicionar por 
não entenderem o que 
leem e, por uma questão 
essencialmente humana, 
de apoiar os adultos anal-
fabetos que não tiveram 
oportunidades educacio-
nais - impulsionam o an-
seio pela conquista da au-
tonomia de pensamento, da 
criatividade e da esperança 
que faz germinar o bem co-
mum nas terras férteis da 
educação de qualidade.

Antonio Artequilino 
é consultor pedAgógico 

dA conquistA solução 
educAcionAl em são pAulo
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VBA
COTARACIAL
HOMOHABILIS

AUDITORCSI
VIGORPET

NASAAIRBAG
ATADMIRADO
CRIPTAVIGER

DITAMELAST
DARSEEC

MALLETGANHO
MACROBIOTICA

BITEGON
OSOELODDC

LATIRATRELAR

SOOUACUERA

A Mônica,
em relação
à Magali

(HQ)

"Drive My
(?)", músi-

ca dos
Beatles

Atriz da
série "A

Rainha do
Sul"

Vantagem
dada a

alguém em
particular

Reduto de 
brasileiros
no oeste

da Irlanda

Começar a
ter valida-
de (a lei)

Último, 
em inglês

Marechal
(?),

patrono da
Artilharia

Sigla da
Otan, no
endereço
da internet

Constru-
ção no
interior 
da taba

Nível da
psique

reforçado
pelo elogio

Discagem
Direta a
Cobrar
(sigla)

Com (?) 
de tacho:
decepcio-
nado (pop.)

Ligar o
reboque 
ao auto-
móvel

(?) bem:
causou

boa
impressão

Coisa
antiga ou 

abandona-
da (bras.)

Proposta eleitoral da
reforma política

Fenômeno típico de
zonas industriais

Hominídeo
que viveu
na África

Medida de
inclusão 

implantada
em univer-

sidades

Perito
contábil
Força
física

Longa de
Spielberg
ganhador
do Oscar
de Melhor
Filme de

1994

(?) de feijão, ingredi-
ente do "chop suey"
Romance de Clarice 

Lispector 

A 14ª letra
grega

Garrafa
reciclável

Protege o
motorista
na colisão
Surpreso

Símbolo de
Atmosfera

Física
Locutório

Agência
espacial
dos EUA

Ordem;
regra

O escon-
derijo de
Drácula 

Lucro; ren-
dimento

Capital da
Colômbia

Ver, em
inglês

Radical
(abrev.)

Doou
O alimento
vetado ao 
hipertenso

Dieta alimentar 
que visa equilibrar o

yin e o yang

Imitar a
voz do cão

(?) festas, mensagem
de cartões
de Natal

Dígito
binário

(Inform.) 

3/csi — see. 4/gort — last. 6/acuera — mallet.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Quanto mais 
eu me importo, 
mais eu tenho 

a perder.

Passado o caos do 
dia de ontem, o céu 
o ajuda a negociar 
e a conversar com 

uma pessoa reservadamen-
te. É preciso ter flexibilidade 
para interagir com as mudan-
ças. As responsabilidades 
são altas, mas você está em 
condições de resolvê-las.

O céu lhe traz 
soluções signi-
ficativas. É um 
dia para expres-

sar o que pensa com pes-
soas pertinentes às mu-
danças pelas quais você 
vem passando. A sua de-
senvoltura vai ajudá-lo a 
criar novas oportunidades.

O céu aponta uma 
conversa reservada 
com uma pessoa 

que atua diretamente em suas 
decisões profissionais ou em 
suas metas. O céu pede de você 
uma nova desenvoltura e mais 
flexibilidade. O momento está óti-
mo para fazer negociações pro-
fissionais e expor informações.

É um dia de 
mudanças e de 
consciência da 

sua atuação com um grupo de 
pessoas. O céu pede flexibi-
lidade e consciência das res-
ponsabilidades que devem ser 
assumidas. É preciso ter um 
campo de visão amplo para 
averiguar as suas escolhas. 

Hoje a mente ten-
de a estar mais 
clara, proporcio-

nando-lhe novas posturas e 
bons negócios. O dia pede 
que você explore as suas 
ideias com as pessoas cer-
tas e crie uma nova ambiên-
cia. É momento de colocar 
as suas ideias em prática.

Os estudos e 
uma nova forma 
de pensar vêm 

movendo novas parcerias e 
contatos mais interessantes 
para o seu desenvolvimento. 
O céu pede de você flexi-
bilidade para interagir com 
novas ideias. Uma pessoa 
agrega ideias positivas.

A rotina passa 
por mudanças 
positivas. O 

seu foco é mudar e deixar ir 
embora tudo aquilo que não 
deve mais ser mantido. Esteja 
aberto a negociações promis-
soras e à inserção de novas 
atividades se quiser ter uma 
rotina mais produtiva.

Passado o caos de 
ontem, hoje é um 
bom dia para co-

locar a conversa em dia com 
uma pessoa especial. Com 
flexibilidade, você e a pes-
soa tocada encontrarão uma 
ponte interessante para o de-
senvolvimento de ambos. O 
céu colabora com a relação.

É um bom dia 
para colocar em 
movimento as 

suas ideias e para resolver 
pendências com o imóvel. 
As responsabilidades são 
altas, mas é o momen-
to certo para organizar as 
pendências se quiser ser 
mais produtivo.

O dia está ótimo 
para movimentar 
os assuntos do 

seu interesse e para olhar mais 
atentamente para as suas ne-
cessidades. A troca com pes-
soas próximas é positivo e o 
céu traz boas notícias. Priorize 
as suas necessidades e o seu 
autodesenvolvimento.

O céu colabora 
com investimen-
tos para a casa 
e para a família. 

É um excelente dia para 
promover negociações e 
trâmites comerciais para o 
imóvel. Uma notícia pode 
circular na família e deixar os 
seus planos em destaque.

O dia vem com 
boas notícias e ati-
va a troca com pes-

soas próximas. Existe a ne-
cessidade de conversar com 
algumas pessoas e você está 
em destaque. A Lua Nova 
toca os investimentos e a for-
ma como você administra os 
seus recursos materiais.

QuinoMafalda
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