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Chico César a fã que 
sugeriu músicas sem 
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Felipe largou estudos 
aos 14 anos por 
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ENTREVISTA – 
TATUADOR DANIEL GONÇALVES
“O tatuador precisa ser confiável, 
provocar tranquilidade e satisfação plena”
Divulgação

PANDEMIA

Após dez meses do registro dos primeiros casos de Covid 19 em Goiás, com 
a previsão inicial de que a situação se amenizaria poucos meses depois, o que 
não ocorreu, o problema continua grave e preocupante

Municípios preocupados 
com a demora da chegada 
da vacina contra a Covid 19

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Aumento de casos de Covid-19 acende 
sinal de alerta para prevenção no trabalho

Especialista reforça a importância das empresas manterem as medidas de prevenção e higienização para evitar o crescimento 
de casos da doença. Seconci Goiás orienta sobre medidas para manter Covid longe dos canteiros de obras
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PANDEMIA

Após dez meses do registro dos primeiros casos de Covid 19 em Goiás, com a previsão inicial de que a situação se amenizaria poucos meses depois, o 
que não ocorreu, o problema continua grave e preocupante

2021 acaba de nascer e o 
sol, mesmo intercalado com 
a chuva, o jacatirão florido, 
o flamboiã espalhando ver-
melho pelas calçadas, o jaca-
randá fazendo tapetes azuis, 
me dizem que este novo ano 
poderá ser bom. Precisa ser 
melhor. Tem de ser melhor. 
Tivemos um 2020 muito di-
fícil, um ano terrível como 
nunca tínhamos visto, com 
um presidente negacio-
nista e mentiroso, um ano 
repleto de corrupção e im-
punidade, com o agravante 
da pandemia de covid 19, e 
tudo isso fez com que o país 
mergulhasse ainda mais 
no caos, com desemprego, 
inflação, economia estag-
nada, etc., etc. A pandemia 
que mudou o mundo, mu-
dou tudo, mudou a nossa 
vida, para aqueles que não 
a perderam. 

Por isso, não desejo 
muito deste novo ano. Peço 
apenas o possível: crianças 
na escola, velhos assistidos, 
ou seja: educação e saúde 
neste nosso Brasil e por 
todo este mundão de Deus; 
trabalho para todas as pes-
soas e alimento na mesa 
de todos, em qualquer lu-
gar; ética e honestidade em 
todos as atividades do ser 
humano, principalmente 
na “política” e conscienti-
zação geral de que precisa-
mos preservar a natureza 
para que haja um futuro 
amanhã. 

Que saibamos cuidar 
do nosso meio ambiente. 
Que paremos de desmatar, 
que possamos diminuir a 
poluição, para que nossos 
filhos e netos possam ter um 

COMEÇOU UM NOVO ANO: 2021

Artigo

n Luiz Carlos Amorim

mundo viável mais adiante. 
Não quero, para todos nós, 
filhos de Deus, uma felicida-
de instantânea e fácil; quero 
uma felicidade conquistada, 
verdadeira e merecida. Uma 
felicidade perene. 

Quero sorriso no rosto 
das pessoas, mas não sor-
risos tristes. Quero sorrisos 
iluminados, pejados de fé 
e esperança, que se não os 
houver, não haverá vida. 
Quero luz no olhos de toda 
a gente, faróis a apontar 
o caminho. Quero paz no 
coração de todo ser huma-
no, quero carinho a semear 
ternura, quero uma canção 
em todos os lábios, a pro-
pagar a fé. 

Quero pedir aos ho-
mens, principalmente aos 
que detém o poder, o fim 
das guerras, que o seu co-
ração foi feito para abrigar 
a paz, e seus lábios, suas 
mãos e seus olhos foram 
feitos para disseminá-la. O 
homem não foi feito para 
deter o poder em suas mãos 
e com este poder destruir 
seu semelhante. Peço à força 
maior que rege o universo 
que erradique do coração 
do homem a ganância, a in-
veja, o ódio, a indiferença.

Quero que este ano de 
2021 seja o ano da volta do 
abraço apertado, do abraço 
aconchego, do abraço que 
nos deixa com dois cora-
ções no peito, do abraço de 
mãos, do beijo de todos os 
tipos, do sorriso com den-
tes, da proximidade entre 
todos nós sem medo e sem 
culpa, o ano da cura do cor-
po e da alma.

Desejo um neto como 
o nosso menino Rio para 
todos, que chegou em 2019 
para ajudar-nos a atraves-
sar 2020. Ele foi a nossa sal-
vação nesta pandemia de 
confinamento, de cuida-

dos, de saudades. Ele é o fu-
turo, caminhando sempre 
para a frente.

Não estou pedindo 
nada impossível, tudo o 
que peço pode se tornar 
realidade, se todos quiser-
mos. E precisamos querer, 
para que este próximo ano 
que se inicia seja bom, seja 
melhor que os anteriores. 
Para que os nossos sonhos 
possam continuar, para que 
possamos ter esperança de 
realizá-los.

Felizmente, somos tei-
mosos e não perdemos a 
esperança no futuro. Have-
remos de ter sempre essa 
esperança abençoada que 
nos impulsiona a viver. 
Então, estamos impregna-
dos de esperança e de de-
sejo de paz para iniciar o 
próximo ano. Precisamos 
iniciar uma nova era, a era 
da paz, da honestidade, da 
conscientização, da justiça 
verdadeira. Da cura. Uto-
pia? Sonho? Mas o sonho 
é esperança! Se não tiver-
mos sonhos, o que será da 
esperança? E o sonho e a 
esperança podem e devem 
nos levar à realização.

A poesia aguça a nossa 
capacidade de amar, de ser-
mos solidários, de preservar 
a vida e a natureza, de culti-
var a paz. E precisamos dis-
so para iniciar o ano novo. 
Vamos fazer um ano novo 
melhor, muito melhor. Va-
mos renascer melhores 
neste aniversário se inicia 
e ele será melhor também.

por luiz carlos amorim 
- escritor, editor e revisor, 

cadeira 19 na academia 
sulbrasileira de letras, 

fundador e presidente do 
Grupo literário a ilha, 

com 40 anos de trajetória. 
http://luizcarlosamorim.

bloGspot.com.br 
contato: 48-991450093
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Municípios preocupados com a demora
da chegada da vacina contra a Covid 19

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Aumento de casos de Covid-19 acende 
sinal de alerta para prevenção no trabalho

Os números de casos e 
mortes envolvendo a Co-
vid-19 voltaram a preocu-
par no país com dezembro 
registrando mais mortes 
com data real de ocorrên-
cia em comparação com 
novembro (12.628 ante 
11.918), segundo boletim 
epidemiológico de coro-
navírus do Ministério da 
Saúde, divulgado no dia 30 
de dezembro. De acordo 
com o consórcio de veícu-
los de imprensa, com base 
em dados das secretarias 
estaduais de saúde, o Bra-
sil acumula quase 200 mil 
mortes e mais de 7 milhões 
de casos confirmados. Goi-
ás, apesar de demonstrar 
estabilidade nos casos nos 
últimos dias, registra quase 
7 mil mortes e mais de 312 
mil casos da doença.

O aumento do número 
de casos e mortes acendeu 
o sinal de alerta em diver-
sos segmentos, como a 
construção civil, um setor 
de atividade essencial para 
a retomada da economia. 
De acordo com a médica 
do trabalho e coordenado-
ra médica do Serviço Social 
da Indústria da Constru-
ção no Estado de Goiás 
(Seconci Goiás), Patrícia 
Montalvo, houve um certo 
relaxamento das medidas 
de prevenção por parte de 
toda a sociedade, situação 
que pode ter acarretado o 
crescimento do número 
de casos. “Esse aumento de 
pessoas acometidas pela 
Covid-19 pode resultar em 

uma nova sobrecarga do 
sistema de saúde público 
e particular, repercutindo 
também em uma elevação 
do número de óbitos”, aler-
ta Patrícia.

A coordenadora da área 
médica do Seconci Goiás 
ainda ressaltou que é fun-
damental que os traba-
lhadores continuem man-
tendo os cuidados, como 
a higienização frequente 
das mãos com água e sa-
bão e álcool em gel, uso de 
máscaras ao sair de casa e 
durante o horário de tra-
balho e evitar tocar olhos, 
boca e nariz com as mãos 
não lavadas. “Também é 
importante que o traba-
lhador evite aglomerações, 
como festas, reuniões, fei-
ras, encontros de família, 
e mantenha a etiqueta res-
piratória ao tossir e espirrar 
- sem retirar a máscara de 
proteção. Se o trabalhador 
estiver com Covid-19, ele 
deve evitar sair para não 
contaminar mais pessoas”, 
destaca a médica Patrícia.

As empresas também 
não devem deixar de lado 
as medidas que já vinham 
sendo tomadas e que con-
tribuíram para reduzir o 
número de casos até o mês 
de novembro. Patrícia aler-
ta que as empresas do se-
tor da construção civil, por 
exemplo, devem manter 
o monitoramento diário 
com aferição de tempera-
tura (termômetro infraver-
melho) e questionamento 
sobre sintomas gripais. 

Todo colaborador suspei-
to, mesmo com sintomas 
leves, deverá ser avaliado 
pelo médico.

PLANO DE 
CONTINGÊNCIA

Para enfrentar a pan-
demia, o Seconci Goiás 
elaborou ainda no início 
da disseminação do novo 
coronavírus um conjunto 
de orientações por meio de 
um Plano de Contingência 
e um Plano de Ação, para 
garantir a segurança dos 
trabalhadores nos cantei-
ros de obras. Além disso, a 
entidade criou o Guia para 
Trabalhador da Construção 
- Combate ao Coronavírus, 
Boletins Informativos Pre-
vencionistas e Apresenta-
ção para Treinamento de 
Colaboradores, buscando 
informar e capacitar os tra-
balhadores da construção 
sobre os cuidados necessá-
rios para o controle e pre-
venção da Covid-19.

Segundo o presidente 
do Seconci Goiás, Yuri Vaz 
de Paula, o Plano de Con-
tingência elaborado pela 
entidade pode ser adaptado 
de acordo com a realidade 
de cada empresa. “É um 
instrumento que aborda 
detalhadamente todas as 
orientações para um tra-
balho seguro nos canteiros 
de obras. Ele é revisado pe-
riodicamente e enviado às 
empresas para garantir a se-
gurança de todos dentro do 
canteiro”, detalha Yuri.

luiz fernando rodriGues

libório santos/aGm - No Es-
tado a situação de registro 
de casos é considerada está-
vel, mas em outros ocorre o 
agravamento da pandemia. 
Para especialistas em saúde 
a principal solução para o 
problema é a vacinação da 
população.

Prefeitos têm relatado 
com frequência a Associa-
ção Goiana de Municípios 
(AGM) a pressão que vêm 
sofrendo da população que 
se demonstra ansiosa para a 
chegada da vacinação.

O presidente da AGM, 
Paulo Sérgio de Rezende 
(Paulinho), também diz es-
tar muito preocupado uma 
vez que as informações dão 
a impressão da existência 
da falta de tratamento da 

questão com a seriedade 
que ela merece. “Todos nós 
sabemos da importância da 
vacina e enquanto vários 
países já fazem a vacinação 
nós não temos nenhuma 
decisão ou sinalização de 
quando isso vai ocorrer”. Sa-
lienta ainda que essa é uma 
responsabilidade do Gover-
no Federal a de se promover 
uma campanha nacional. 
Tanto que o país já tem uma 
vasta experiência nesse sen-
tido, com reconhecimento 
internacional. Até porque os 
municípios pequenos não 
terão condições de custear 
uma campanha de vacina-
ção.

Vale lembrar que até o 
agora não foi definida pelo 
Governo Federal uma polí-

tica de aquisição de vacinas, 
seringas e um cronograma 
de execução de uma cam-
panha.

Segundo o presidente da 
AGM “os municípios estão 
ansiosos quanto a defini-
ção da aplicação da vacina 
e se preparando para da-
rem todo o apoio necessá-
rio. Vamos dar todo o apoio 
necessário”. À exemplo dos 
prefeitos, o Governo Estadu-
al também aguarda a defini-
ção sobre o assunto à nível 
federal para que possa ado-
tar as ações que lhe compe-
te. Enquanto os municípios 
aguardam uma decisão nes-
se sentido, os governadores 
pressionam o Governo Fe-
deral para que ela ocorra o 
mais breve possível.

Paulo Sérgio de Rezende (Paulinho) – presidente da AGM
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ENTREVISTA – TATUADOR DANIEL GONÇALVES

“O tatuador precisa ser confiável, 
provocar tranquilidade e satisfação plena”

Tatuador revela curiosidades, comenta tendências, fala de preconceitos e transmite dicas

Ronaldo MaRinho – Espe-
cial para o Jornal Gazeta 
do Estado

Thomas Edison (ide-
alizador da lâmpada de 
filamento) inventou, aci-
dentalmente, a primeira 
máquina elétrica de ta-
tuar, em 1891. Em 2010, o 
Supremo Tribunal Fede-
ral Brasileiro decidiu que 
a tatuagem não pode ser 
usada como critério para 
eliminação em concursos 
públicos. 

Nascido em 1997, na 
cidade de Aparecida de 
Goiânia (GO), Daniel 
Gonçalves é tatuador es-
pecializado na criação de 
desenhos, letras, realiza 
retoques e sombreamen-
tos. Autodidata, atua des-
de 2016. Aqui, comparti-
lha experiência pessoal, 
disponibiliza técnicas e 
conceitos valiosos para 
quem cultua, ou deseja 
ornamentar a pele pela 
primeira vez.

Confira a entrevista na 
íntegra:
Jornal Gazeta do Estado – 
Quando e como começou 
a sua relação com a arte 
da tatuagem?

Daniel Gonçalves – 
O meu primeiro contato 
com a tatuagem ocorreu 
dentro do Sistema Prisio-
nal, lá iniciei na profissão. 
Abracei a oportunidade 
de obter uma renda, mes-
mo estando detido. Após 
o período de reeducação, 
parte da sociedade, não 
me recebeu de braços aber-
tos. Precisei partir para o 
empreendedorismo. En-
tão, resolvi aprender mais, 
dedicando-me ao estudo, 
pesquisas e aperfeiçoa-
mento. Buscando conhe-
cer melhores técnicas e 
alinhando às tendências. 
Acredito que as artes se co-
nectam, procurei aprimo-
rar, também, a prática do 
graffiti e do muralismo.

     
Jornal Gazeta do Estado 
– Quais os impactos das 
novas tecnologias em sua 
rotina de criação?

Gonçalves – Procuro 
estar sempre atualizado 
às soluções tecnológicas 
para disponibilizar qua-
lidade cada vez melhor 
ao cliente, em meu estú-
dio. Invisto bastante em 
criações voltadas às letras 
(estilo livre).

Jornal Gazeta do Estado – 
Atualmente, o que é tendên-
cia entre o público jovem?

Gonçalves – A tendên-
cia está direcionada aos de-

senhos realistas. Destaque 
também para o estilo lette-
ring, que é a minha zona de 
conforto, área na qual foco 
maior inventividade.

Jornal Gazeta do Estado – 
É possível mesclar estilos, 
e obter bons resultados?

Gonçalves – Sim. Essa 
é uma das formas de fa-
cilitar ideias e conectá-las 
de acordo com referências 
e preferências do cliente.

Jornal Gazeta do Estado 
– Quais os parâmetros 
devem ser observados 
na fase de escolha do es-
túdio, do profissional e 
do desenho?

Gonçalves – Em mi-
nha opinião, o espaço 

deve ser aconchegante e 
bem higienizado. É im-
portante verificar o his-
tórico de tatuagens do 
profissional, e também, 
conversar com pessoas 
que já utilizaram os seus 
serviços. A ilustração co-
munica algo a respeito 
de sua personalidade, 
diga a sua verdade de 
forma intensa.

Jornal Gazeta do Es-
tado – Quais atributos 
definem o preço da ta-
tuagem? Quais critérios 
para elaboração de um 
bom orçamento?

Gonçalves – O valor 
é relativo. Depende da 
variedade de cores em-
pregadas, da dimensão 

da arte, e do número de 
sessões para alcançar a 
qualidade ideal. A lo-
calização do estúdio e o 
“bom nome” do tatuador 
na praça, contam muito.

Jornal Gazeta do Estado 
– É comprovado cienti-
ficamente que nas mu-
lheres em proximidade 
menstrual a intensidade 
de dor percebida é maior. 
Independente do gênero 
sexual, quais as áreas no 
corpo, causam maior dor 
ao serem tatuadas?

Gonçalves – Neste pe-
ríodo, a pele feminina fica 
mais sensível, isso é fato. A 
intensidade de dor perce-
bida varia de pessoa para 
pessoa. O uso de tecnolo-

gias atuais e a habilidade 
do profissional contam 
bastante nesse momen-
to. O tatuador precisa ser 
confiável, provocar tran-
quilidade e satisfação ple-
na. Alguns relatam que 
na região das costelas e 
nas mãos, o desconforto 
sentido é maior.

Jornal Gazeta do Estado 
– Quais dicas para con-
servar o desenho bonito? 
Qual o prazo médio para 
a cicatrização total?

Gonçalves – A melhor 
dica para conservar o de-
senho bonito é a hidra-
tação da pele e o uso do 
protetor solar. A cicatriza-
ção acontece ente 15 a 25 
dias, depende da idade, 

condições da pele e tama-
nho da arte.

Jornal Gazeta do Esta-
do – Como tornar-se um 
tatuador? Até que ponto 
o profissional depende 
do talento?

Gonçalves – Dedican-
do-se na busca do aper-
feiçoamento. Antes disso, 
amar essa arte, sentir pra-
zer no que faz. Agir com 
determinação, vontade de 
vencer e prestar-se aos es-
tudos, pesquisas, estudos 
e pesquisas. Talento é es-
forço, não se trata de dom.

Ronaldo MaRinho é 
aRticulista, foRMado eM 

Gestão de eMpResas e 
autoR do livRo 

“dias foRa do eixo”
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Leonardo diz que Zé Felipe largou 
estudos aos 14 anos por violão e "quengas"

Leonardo abriu o jogo 
sobre o passado do filho, 
Zé Felipe. Em vídeo do 
canal de Virgínia Fonseca, 
sua nora, o cantor contou 
que o herdeiro número 
cinco parou de estudar 
aos 14 anos de idade. O 
sertanejo lembrou que Zé 
Felipe não gostava de es-
tudar e se escondia no 
colégio para não partici-
par das aulas. “Ele parou 
de estudar com 14 anos. 
Maior loucura! Tem que 
pelo menos aprender a 
escrever o nome, né? Ele 
ia para o colégio e ficava 
trancado no banheiro o 
tempo inteiro, todos os 
dias”, relata.

“Aí teve um dia em 
que ele falou: ‘Eu não 
vou mais no colégio, não 
vou mais estudar. Nin-
guém no mundo vai me 
fazer estudar’. Aí ficou 
em casa arranhando o 
violão e correndo atrás 
de quenga”, brinca. Leo-
nardo ainda disse que o 
cantor “sossegou” quan-

do conheceu Virgínia. “O 
Zé sempre foi um cara 
muito tranquilo, de boa. 
Mas aí conheceu você e 
o rodo quebrou”, dispara.

Ele também comemo-
rou a gravidez da nora e 
se emocionou falando so-
bre a neta que está a ca-
minho. “Estamos vivendo 
momentos muito felizes 

aqui em casa, esse é um 
momento especial. Es-
tamos no aguardo dessa 
criança maravilhosa que 
Deus vai mandar para nós 
com muita saúde, porque 
é isso que importa”, fina-
liza. A influenciadora digi-
tal está grávida de cinco 
meses de uma menina, 
Maria Alice.

"Não sou seu entretenimento", diz 
Chico César a fã que sugeriu 
músicas sem 'cunho político

"Não me peça um ab-
surdo desse", respondeu o 
cantor a seguidor no Insta-
gram. O músico Chico Cé-
sar usou seu perfil no Insta-
gram para responder a um 
fã que sugeriu que parasse 
de fazer músicas de "cunho 
político-ideológico".

"Carinhosamente, te 
pediria para evitar as de 
cunho político-ideológico. 
Tu és muito maior que eles 
todos. Tu não deves nada 
a eles. Eles que te devem. 
Tuas mãos são limpas. Não 
as coloque no fogo por ne-
nhum deles", escreveu o fã.

Na sequência, o can-
tor afirmou: "Por favor, 
todas as minhas can-
ções são de cunho polí-
tico-ideológico! Não me 
peça um absurdo des-
se, não me peça para 
silenciar, não me peça 
para morrer calado. Não 
é por 'eles'. É por mim, 
meu espírito pede isso".

"Respeite ou saia. 

Não veja, não escu-
te. Não tente controlar 
o vento. Não pense que 
a fúria da luta contra 
as opressões pode ser 
controlada. Eu sou parte 
dessa fúria. Não sou seu 
entretenimento", prosse-
guiu Chico César.

"Sou o fio da espada 
da história feito música 
no pescoço dos fascis-
tas. E dos neutros. Não 
conte comigo para niná-
-lo. Não vim botar você 
para dormir, aqui estou 
para acordar os dormen-
tes", concluiu.

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Entre os dias 09 e 17 de janeiro, a criançada 

tem diversão garantida no Shopping Cerrado. 
O Circuito de Férias Shopping Cerrado está de 
volta e promoverá, gratuitamente, oficinas e 
rodas de contação de histórias para crianças. Os 
encontros serão realizados na praça de eventos, 
com os cuidados exigidos pelo momento, a fim 
de proporcionar um ambiente seguro a todos. É 
necessário fazer as inscrições antecipadamente.

2. As vagas são limitadas e estão abertas para 
crianças de 04 a 12 anos para as oficinas e de 03 a 
10 anos para a contação de histórias. As atividades 
durarão em média 30 minutos e receberão somente 
dez inscritos a cada sessão, a fim de garantir o 
distanciamento social ideal para a segurança dos 
participantes. Os participantes das oficinas receberão 
o material para a realização das atividades.

Grammy é adiado
A cerimônia do Grammy, que estava marcada 

para o dia 31 de janeiro, transmitida por TV para 
todo o mundo, foi adiada por causa de um surto de 
coronavírus em Los Angeles. O evento foi remarcado 
para 14 de março, conforme anúncio de seu 
organizador, a Academia de Gravação. A cidade de 
Los Angeles passa por uma alta no número de mortes 
e internações pelo coronavírus e moradores receberam 
orientações para ficar em casa o máximo possível.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? A maçã 
tem ação diurética.

n SERÁ ? Diante de 
polêmicas envolvendo 
pesquisas eleitorais, vem 
aí uma proposta que 
proíbe a divulgação nos 
15 dias que antecedem a 
eleição. Quem descumprir 
pode pegar pena de 
reclusão de dois a cinco 
anos e multa 
de até R$ 100 mil.

n INSPIRAÇÃO 
JAPONESA - A rede 
japonesa Miniso abriu 
portas no Buriti Shopping. 
É a primeira loja em Goiás. 
A unidade em formato 
pop-up oferece mais de 
400 itens de diferentes 
categorias, que vão 
desde fones de ouvido, 
maquiagens, acessórios 
à talheres.

n NO DELIVERY OU 
RETIRADA – O Outback 
apresenta em seu menu 
opções que prometem 
deixar esta época do 
ano ainda mais deliciosa, 
com dicas para agradar 
todos os gostos. Os 
consumidores têm a 
opção de saborear tudo, 
sem nem precisar 
sair de casa.

n OLHO NELE - O cantor 
goiano, compositor e 
modelo, Daniel Emídio, 
que tem um estilo musical 
romântico, divulga nos 
seus Stories do Instagram 
(@danielemidioo), a 
produção de um novo 
single que será lançado 
em breve. Além de seu 
trabalho musical, Daniel 
divide frente com a 
comunicação, publicidade 
e moda, se destacando 
por apresentar valências 
variadas ao trabalho 
artístico

CONECTADO 
COM VOCÊ 
O lifestyle José 
Angel Lima 
Guevara, neto 
do Ernesto 
Guevara, 
conhecido 
como “Che” 
Guevara, 
recentemente 
assumiu um 
quadro de 
turismo no 
Programa 
'Conectado 
com Você', 
apresentado 
pela dupla 
de cantores 
Miller Gomes 
e Bruno Oliveira. O programa é exibido aos sábados 
das 9 às 10 da manhã, pela Band Sat, via satélite

Divulgação

PARA CONFERIR 
Theylor Angonese, Thais Jubé e Atyla foram 
conferir o Tatu Bola Bar, que oferece inúmeras 
opções de comidas de boteco, além de uma 
decoração descolada que é uma característica 
da casa, recém-inaugurada em Goiânia

Leticia Coqueiro

Divulgação
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Mercado e Marketing
SEM SAIR DE CASA – O Outback apresenta em seu menu opções para agradar todos os paladares. 
Os consumidores têm a opção de pedir no delivery ou para retirada. O cardápio conta com DIY que 
traz quatro drinks diferentes de (R$ 38,90) cada, o icônico Chopp Brahma em growler customizado 
reciclável de 1 litro por (R$ 29,90) e aperitivos generosos como o famoso Mates Box (R$ 184,90) são 
algumas das opções perfeitas para curtir o período mais quente do ano.

O homem vai no motel com a amante, chegando 
se depara com o carro do sogro em uma das suítes.

Como não se dava muito bem com o sogro, resolveu 
disfarçadamente riscar toda a pintura do carro.

No dia seguinte ele vai na casa do sogro, 
        vê o carro todo riscado e finge surpresa:
- O que aconteceu, sogro?
O sogro responde:
- Ontem emprestei o carro pra sua mulher 
ir na igreja e riscaram ele todinho.

TEIXEIRA MENDES CONTA

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

AJI-SAL® lança versão 
Churrasco Parrilla
E RENOVA IDENTIDADE VISUAL- Ajinomoto do Brasil 
lança mais uma solução para churrasco, o AJI-SAL® 
Churrasco Parrilla. A versão é um sal entrefino que, além 
de salgar, realça o sabor das carnes brancas e vermelhas, 
e até mesmo dos legumes e ganha destaque em uma 
nova identidade visual da família AJI-SAL. O lançamento 
traz inovação em sua fórmula, porque possui granulação 
menor, tamanho uniforme, possibilitando melhor absorção 
e garantindo que os alimentos sejam temperados por 
igual e traz o gosto umami e outros temperos especiais, 
que descomplicam o preparo das refeições. O AJI-SAL® 
é  comercializado em quatro versões: Tradicional, Com 
Pimenta, Churrasco e Churrasco Parrilla.

O Boticário promove 
mais uma Boti Promo
OFERTAS INCRÍVEIS - O Boticário promove mais uma Boti Promo, com mais de 600 itens de beleza com até 50% 
de desconto. Entre os destaques da promoção, alguns queridinhos do Boti, como o da perfumaria masculina, 
Zaad Go, que está com 20% de desconto. As ofertas estarão disponíveis até dia 24 de janeiro nas lojas de todo o 
Brasil, no e-commerce do Boticário, ou pelo app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é 
possível fazer pedidos pelo WhatsApp através do número 0800 744 0010, diretamente na plataforma do dispositivo.

Flocos de milho é a novidade 
deste início de ano da Dona Raiz
SEM AÇÚCAR E LIVRE DE 
TRANSGÊNICO – Neste início de 
ano, a Dona Raiz, marca da indústria 
GSA, lança no mercado os Flocos de 
Milho Dona Raiz. Além de cuscuz, o 
produto pode ser utilizado em alimentos 
salgados e doces, são saudáveis e 
nutritivos com baixas calorias e com 
um maior período de saciedade, e 
podem ser utilizados tanto no café da 
manhã como em lanches, adicionados 
a bolos, farofas, biscoitos e refeições. 
O produto Dona Raiz não tem açúcar e é livre de transgênico, ou seja, aqueles que são modificados 
geneticamente com a alteração do código genético (DNA) e produzidos em laboratório por meio de 
técnicas artificiais de engenharia genética. O produto é apresentado em embalagens de 500 gramas.

Voos de balão é novidade 
no céu de Pirenópolis
A PARTIR DO DIA 15 DE JANEIRO - Na sexta-feira, 
dia 15 de janeiro, às 5h da manhã, é iniciada no céu 
de Pirenópolis, o voo de balão (mediante reserva). A 
novidade terá duração de aproximadamente 1 hora, no 
segundo maior balão do Brasil, vindo diretamente de 
Boituva-SP, para o céu goiano.  O voo em altitudes de 
até 1.000 metros e 20km/h, conta com alguns pacotes 
diferentes de serviços: com tickets que variam de R$ 690 
a R$ 980, por pessoa, que oferecem taça de espumante, 
café da manhã na Pousada Villa do Comendador, que é 
o local de check-in para início do passeio e fotos/vídeos 
personalizados via drone. Contato/Reservas: (62) 99924-
5800. Informações: @voedebalaoempiri / https://www.
voedebalaoempiri.com.br/

Não há exibição. 
Malhação “Vidas Brasileiras”

Flor do Caribe

Reality Show

Totalmente Demais

Fina Estampa

resumo de novelas

Samuel diz a Ester e 
Cassiano que seu amigo 
Manolo pode desmascarar 
Dionísio. Candinho chora 
por ter sido destratado por 
Dionísio. Hélio implora para 
não ser demitido, e Dionísio 
lhe dá uma semana para 
devolver o dinheiro pago 
aos capangas. Alberto fica 
radiante ao saber que Hélio 
foi dispensado do Grupo 
Albuquerque. Maria Adília 
se apavora com o sum-

iço de Candinho. Amadeu 
declara seu amor por Isa-
bel. Dionísio não acredita 
quando Maria Adília apa-
rece em sua casa. Dionísio 
ataca Maria Adília. Guiomar 
garante a Maria Adília que 
ela pode aparecer em Vi-
la dos Ventos e que nada 
acontecerá com Candin-
ho. Samuel consegue falar 
por telefone com o amigo 
Manolo, que garante que irá 
a Vila dos Ventos em breve. 

Jéssica não se con-
forma com o término 
do noivado com Felipe. 
Rebeca acaba com as 
esperanças de Aparício 
ao dizer que não pode 
perdoá-lo pelo que ele 
fez no passado. Apolo 
avisa à família que es-
tá bem e pede notícias 
de Tancinha. Nair decide 
aguardar a chegada de 
Apolo para que ele con-
verse com Tancinha. 

Beto leva Tancinha para 
conhecer o Rio de heli-
cóptero. Shirlei incentiva 
Francesca a não ter me-
do de se envolver com 
Rodrigo. Aparício con-
ta a Giovanni sobre sua 
história com Rebeca e 
o plano de reconquistar 
seu amor fingindo ser 
faxineiro. Aparício ajuda 
Giovanni a reconquistar 
Camila. Shirlei recebe um 
presente de Adônis. 

Máquina da Fama - 
Sob o comando de Patrí-
cia Abravanel, os can-
didatos receberão uma 
super produção para se 
apresentarem como seus 
artistas preferidos.
Esquadrão da Moda - Um 
reality show comandado 
pela top Isabella Fiorentino 
e o stylist Arlindo Grund que 
formam o casal de espe-
cialistas em moda e tem a 
dura missão de ensinar às 

vítimas como se vestir bem 
e com estilo.
Fábrica de Casamentos 
-  Chris Flores e Carlos 
Bertolazzi se unem a uma 
equipe de especialistas que 
têm a missão quase impos-
sível, de realizar uma festa 
de casamento no prazo de 
7 dias e atender os pedidos 
mais inusitados dos noivos!
Gouveia explica para Be-
atriz e Celina como será o 
processo que enfrentarão. 

Alan não consegue con-
vencer Jeiza a ficar em Los 
Angeles. Ritinha fala para 
Marilda que irá esperar Zeca 
sair da prisão. Abel teme que 
o filho volte a se encantar 
por Ritinha. Joyce discute 
com Ivana, e Eugênio tenta 
falar com a filha. Duda chega 
com Amaro à casa de Ci-
bele, e Anita vai embora. Jei-
za desiste de sua carreira por 
causa de Zeca, e Alan fica 
enfurecido. Nonato sugere a 
Dita que aconselhe Silvana a 
procurar ajuda. Rubinho faz 

sucesso com as mulheres no 
morro e fica entusiasmado. 
Garcia questiona Bibi sobre 
o fim de seu relacionamento 
com Caio. Cibele afirma a 
Anita que não tentará mais 
prejudicar Ruy. Ritinha diz a 
Edinalva para avisar da che-
gada de Zeca. Mira confirma 
que Irene está apaixonada 
por Eugênio e se preocupa. 
Eugênio exige que Joyce 
não tenha mais contato com 
Irene. Ivana afirma a Simone 
que terá problemas em con-
tar a verdade para Joyce.

Fotos: Divulgação/Ilustração

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21 de janeiro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 02 de fevereiro de 2021, às 14h30min *. *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos 
quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei  
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos  
termos do instrumento particular com força de escritura pública de 18/02/2020, cujos Fiduciantes são CLAUDIA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA, 
inscrita no CPF/MF sob nº 694.949.161-15, e seu marido MURILLO MAGNO GOMES, inscrito no CPF/MF sob nº 999.440.571-34, em PRIMEIRO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 616.323,06 (Seiscentos e Dezesseis Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Seis 
Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 1.801, do “Edifício 2” no “Residencial Diamante”, com 
área total geral de 167,210m² sendo 130,00m² de área total privativa, com direito ao boxe de garagem nº 63/63A do “Condomínio Diamante e Ametista”, 
situado na Avenida Milão, no Residencial Eldorado – Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 254.627 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição 
de Goiânia/GO.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 396.556,70 (Trezentos 
e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5671_06 Al).

PXT COMÉRCIO DE SINTÉTICO LTDA - ME, inscrita com CNPJ Nº 36.640.045/0001-78
torna público que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA,
as Licenças Ambientais de Instalação e Operação para a atividade de Comércio
atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem. Localizada na Rua Rio Verde, Nº 332
Qd. 114-A Lt. 03 – Setor Campinas - CEP: 74.525-060 – Goiânia – GO.
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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

doTERRA lança coleção inspirada na 
cultura, costumes e tradições das 
civilizações e povos antigos
Produtos contam um pouco sobre os 
ingredientes que esses povos usavam 
antigamente para o bem-estar
A marca líder mundial em óleos essenciais e 
aromaterapia surpreende a cada lançamento. 
doTERRA trouxe para o mercado brasileiro a 
Ancient Collection, coleção especial 6 óleos 
exclusivos e muita história para contar.
Cada óleo representa o que esses povos 
utilizavam antigamente para beneficiar a 
saúde e trazer bem-estar. São eles: Mirra, 
Frankincense, Gálbano, Hissopo, Cisto e 
Murta Comum.
Mirra (Commiphora Myrrha – 5ml): 
antigamente a mirra era consuderada tão 
valiosa que seu peso era avaliado em ouro. 

Frankincense (Boswellia carterii, Boswellia sacra, Boswellia 
papyrifera, Boswellia frereana - 5 ml): Conhecido também como Olibano, ele sempre 
teve sua notoriedade nas civilizações antigas. Os babilônios e assírios o queimavam em 
cerimonias religiosas e os antigos egípcios usavam a resina do Olibano em praticamente 
tudo, de perfumes a pomadas para acalmar a pele.
Gálbano (Ferula Galbaniflua – 5ml): Os egípcios usavam o Gálbano para incenso e 
embalsamento. As civilizações romana e grega também o usavam para produtos de 
beleza e perfumes.
Hyssop (Hyssopus Officinalis - 2,5ml): Da família da hortelã, era considerado pelos gregos 
e hebreus uma erva sagrada. É conhecida como uma das ervas mais antigas usadas pelo 
homem, foi mencionada diversas vezes no Antigo Testamento. 
Cistus (Cistus Ladaniferus – 5ml): Também conhecido como Rock Rose, Flor do 
Sol, Rosa de Sharon e Labdanum, o Cistus era bem presente nos tempos bíblicos, 
principalmente nos perfumes e incensos. Durante séculos ele foi usado para meditar.
Murta Comum (Myrtus Communis – 5ml): Também conhecida como Pimenta da 
Córsega, ela é usada há milhares de anos como símbolos de amor, honra, felicidade e 
generosidade. Seus benefícios já eram bem conhecidos em 600 a.C. Naquela época era 
utilizado em cerimônias de purificação.
Eles podem ser utilizados no difusor, diluindo três a quatro gotas ou em uso tópico, 

aplicando uma a duas gotas na área desejada.

Preço sugerido: R$ 1.000,00
A doTERRA™ International é uma empresa de saúde integrativa e bem-estar e é a líder 

mundial do Mercado Global de Aromaterapia e Óleos Essenciais. A doTERRA contrata 
o fornecimento, testa, manufatura e distribui óleos essenciais CPTG (Certificado de 
Pureza Testada e Garantida™) e produtos que contêm óleos essenciais para mais 
de sete milhões de Consultores de Bem-Estar e clientes doTERRA . Por meio de 
práticas de fornecimento responsável de vanguarda no setor, a doTERRA  mantém 
os mais altos níveis de qualidade, pureza e sustentabilidade em parceria com 
produtores locais do mundo inteiro, por meio do Fornecimento por Coimpacto™. A 
Fundação doTERRA Healing Hands™, uma organização sem fins lucrativos registrada 
como 501(c)(3), oferece recursos e ferramentas para comunidades de fornecimento 
mundiais e organizações caritativas, visando a autossuficiência, a saúde, a educação, 
o saneamento e a luta contra o tráfico humano. Por meio dos benefícios dos óleos 
essenciais que trazem melhorias para a vida, a doTERRA  
está mudando o mundo, uma gota, uma pessoa e uma 
comunidade de cada vez.

https://www.doterra.com/ 

AVON lança No Limits - máscara de cílios com 
aplicador e tecnologia exclusiva que garante 
curvatura e volume por 24 horas
Desenvolvida para aplicação uniforme da raiz às 
pontas, o novo produto tem fórmula enriquecida com 
óleo de rícino e provitamina B5
Além da tecnologia inovadora, a nova máscara de cílios 

tem aplicador exclusivo e patenteado LIFT – FX com 
formato ideal para curvar os cílios da raiz às pontas 
e o centro vazado, que ajuda a depositar produto de 
maneira uniforme, dando volume sem formar grumos. 

Disponível por R$27,90 por meio de revendedoras ou 
no e-commerce da marca http://avon.com.br/.

DESCOBERTA

Foi exatamente aqui que João Batista 
foi condenado, diz arqueólogo
A Bíblia e o antigo escritor Flávio José (37-100 d.C.) descrevem como o rei 
Herodes Antipas, filho do rei Herodes, havia executado João Batista

 Marcelo ribeiro/Hypescien-
ce - Arqueólogos afirmam 
ter identificado a pista de 
dança mortal onde João 
Batista — um pregador iti-
nerante que previu a vinda 
de Jesus — foi condenado à 
morte por volta de 29 a.C.

A Bíblia e o antigo escri-
tor Flávio José (37-100 d.C.) 
descrevem como o rei He-
rodes Antipas, filho do rei 
Herodes, havia executado 
João Batista. Flávio especi-
ficou que a execução ocor-
reu em Maquiaéreos, um 
forte perto do Mar Morto 
na atual Jordânia.

Herodes Antipas te-
mia a crescente influên-
cia de João Batista entre 
a população e assim ele o 
executou Fávio escreveu. A 
Bíblia, por outro lado, con-
ta um conto muito mais 
elaborado, alegando que 
Herodes Antipas mandou 
executar João Batista em 
troca de uma dança.

Arqueólogos afirmam 
ter identificado a pista 
de dança mortal onde 
João Batista — um pre-
gador itinerante que 
previu a vinda de Jesus 
— foi condenado à mor-
te por volta de 29 a.C.

A Bíblia e o antigo es-
critor Flávio José (37-100 
d.C.) descrevem como o 
rei Herodes Antipas, fi-
lho do rei Herodes, havia 
executado João Batista. 
Flávio especificou que 
a execução ocorreu em 
Maquiaéreos, um forte 
perto do Mar Morto na 
atual Jordânia.

Herodes Antipas temia 
a crescente influência de 
João Batista entre a popu-
lação e assim ele o execu-
tou Fávio escreveu. A Bí-
blia, por outro lado, conta 
um conto muito mais 
elaborado, alegando que 
Herodes Antipas mandou 
executar João Batista em 
troca de uma dança.

A história bíblica afir-
ma que Herodes Antipas 
estava prestes a se casar 
com uma mulher cha-
mada Herodias, e ambos 
eram divorciados, algo a 
que João Batista se opôs.

Em seu casamento, a 
filha de Herodias, chama-
da Salomé, fez uma dança 
que tanto encantou He-
rodes Antipas que o rei 
prometeu tudo o que ela 
quisesse como recompen-
sa. Salomé, instigada por 
Herodias, pediu a cabeça 
de João Batista. Herodes 
Antipas estava relutante 
em conceder o pedido, de 
acordo com a Bíblia, mas 
ele finalmente decidiu 
cumpri-lo e teve a cabeça 
de João Batista trazida para 
Salomé em uma bandeja.

PISTA DE 
DANÇA MORTAL 
ENCONTRADA?

Um pátio descoberto 
em Maquiaéreos é prova-
velmente o lugar onde a 
dança de Salomé foi re-
alizada e onde Herodes 
Antipas decidiu decapi-
tar João Batista, escreveu 
Győző Vörös, diretor de um 
projeto chamado Escava-
ções e Pesquisas de Ma-
quiaéreos no Mar Morto, 
no livro “Arqueologia da 
Terra Santa em ambos os 
lados: Ensaios Arqueológi-
cos em Honra de Eugenio 
Alliata” (em tradução livre, 
Fondazione Terra Santa, 
2020). O pátio, disse Vörös, 
tem um nicho em forma 
de apsidal que provavel-
mente são os restos do tro-
no onde Herodes Antipas 
se sentou.

Após a morte do rei 
Herodes, seu reino foi di-
vidido entre seus filhos e 
Herodes Antipas contro-
lavam um reino que in-
cluía a Galiléia e parte da 
Jordânia. Ele controlava 
seu reino às vezes a partir 
de Maquiaéreos.

Arqueólogos desco-
briram o pátio em 1980, 
mas não reconheceram o 
nicho como sendo parte 
do trono de Herodes An-
tipas até agora, escreveu 
Vörös no artigo. A pre-
sença do trono ao lado 
do pátio solidifica as con-
clusões sobre a pista de 
dança, escreveu Vörös.

A equipe arqueológica 
vem reconstruindo o pátio 
e publicou várias imagens 
no livro mostrando como 
era na época da execução 
de João Batista.

ESTUDIOSOS 
RESPONDEM

Mais de meia dúzia 
de estudiosos não envol-
vidos com as escavações 
conversaram com o Live 
Science sobre a alegação 
de que o trono de Herodes 
Antipas, e o pátio onde a 
dança mortal foi realiza-
da, foram encontrados. Al-
guns estudiosos estavam 
convencidos, enquanto 
outros eram céticos.

“Acho que é historica-
mente provável que essa 
escavação tenha trazido 
à luz a ‘pista de dança’ 
de Salomé”, disse Mor-
ten Hørning Jensen, pro-
fessor da Escola Norue-
guesa de Teologia, que 
escreveu o livro “Hero-
des Antipas na Galiléia” 
(Mohr Siebeck, 2010).

Alguns estudiosos 
não estavam conven-
cidos, expressando dú-
vidas sobre se o nicho 
recém-identificado re-
presenta os restos do tro-
no de Herodes Antipas. 
Jodi Magness, professora 
de estudos religiosos na 
Universidade da Caro-
lina do Norte (EUA) em 
Chapel Hill, elogiou o 
trabalho de Vörös e sua 
equipe. MAs sobre a pos-
sibilidade de que Vörös 
tenha encontrado o tro-
no de Herodes Antipas, 
ela tem dúvidas.

Por exemplo, o nicho 
encontrado em Maquiaé-
reos parece pequeno 
comparado com o trono 
de seu pai, o rei Herodes, 
encontrado no palácio de 
inverno de Jericó, disse 
Magness, referindo-se a 
um trono no palácio que é 
coberto com uma apse se-
mi-circular. Ela acrescen-
tou que o nicho em Ma-
quiaéreos se parece com 
dois nichos encontrados 
no Alto Herodes, uma for-
taleza-palácio construí-
da pelo rei Herodes, mas 
esses dois nichos nunca 
foram identificados como 
restos de tronos.

Eric Meyers, professor 
emérito de estudos judeus 
na Universidade duke, 
disse que é bem possível 
que o trono de Herodes 
Antipas tenha sido encon-
trado e esteja ansioso para 
ler os relatórios finais no 
sítio. Resta saber se “uma 
combinação perfeita en-
tre fontes literárias e ar-
queológicas que coloca a 
execução de João Batista 
naquele mesmo local. De 
qualquer forma, um argu-
mento forte foi feito e es-
tou ansioso pelos relató-
rios finais”, disse Meyers.

Alvaro-Henrique

Arqueólogos acreditam que este nicho representa os 
restos do trono de Herodes Antipas. A partir daqui, a 
decisão de executar João Batista pode ter sido tomada



Sábado, 9 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal8 Entretenimento/Diversão

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

O teu computador
é como 

uma carroça:
tem sempre um 
burro à frente!!!

Esteja aberto e 
consciente de mu-
danças profissio-
nais e imprevistos 

materiais. O dia pede cautela 
para investir e avaliações das 
possibilidades existentes no 
campo profissional. É preci-
so entender o cenário e as-
sumir as responsabilidades.

O desejo de mu-
dança é forte e 
traz urgência para 
tomar decisões 

que englobam responsabili-
dades a serem assumidas por 
você. O céu exige maturidade 
e consciência das prioridades 
que cercam a experiência pro-
fissional e as metas futuras.

É preciso ter en-
tendimento de 
que muitas das 

situações que o cercam não 
estão sob o seu controle. 
O aprendizado, portanto, 
é desapegar, dar e receber 
limites. Busque o silêncio 
para examinar decisões que 
afetam o emocional.

É um dia de 
mudanças e de 
consciência da 

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

O céu apon-
ta mudanças e 
afastamentos de 

pessoas. É preciso agir com 
maturidade para interagir 
com uma pessoa específi-
ca. A pessoa tocada também 
pode ser um parceiros de 
trabalho ou o cônjuge. As 
responsabilidades são altas.

É preciso am-
pliar o seu cam-
po de visão 

sobre a situação em que se 
encontra no trabalho. A rotina 
deve ser renovada e, conse-
quentemente, o caos pode 
estar instalado. Seja coerente 
com o contexto e com as mu-
danças que batem à porta.

O céu pede ma-
turidade e cons-
ciência das mu-

danças pelas quais você vem 
passando no campo amoroso 
ou na troca de afetos com os 
filhos. As responsabilidades 
são altas e é preciso limitar si-
tuações e sentimentos novos 
que você vem absorvendo.

O céu acentua mu-
danças visíveis no 
relacionamento. É 

preciso ter maturidade para 
interagir com o cônjuge. A 
experiência também pode 
colocar em destaque a troca 
com sócios, parceiros ou 
com uma pessoa importante 
para o seu aprimoramento.

Você está passan-
do por uma nova 
fase no trabalho, 

e isso é positivo para o seu 
desenvolvimento, entretanto 
é preciso avaliar as respon-
sabilidades com maturidade. 
É importante se posicionar 
diante de uma pessoa que 
afeta a sua produtividade.

O céu exi-
ge uma nova 
postura para 

lidar com filhos ou com 
experiências que afetam 
a autoestima. O primeiro 
passo é avaliar as respon-
sabilidades financeiras, o 
segundo é mudar a sua 
dinâmica administrativa.

Você está passan-
do por um novo 
ciclo em família e a 
experiência deixa 

claras as mudanças e as res-
ponsabilidades. O ingresso 
de Saturno em seu signo exi-
ge de você uma nova perfor-
mance profissional e maturi-
dade para guiar os projetos.

É um dia para en-
tender as suas ne-
cessidades emo-

cionais com mais consciência 
e avaliar as mudanças pelas 
quais você vem passando 
com pessoas próximas. O 
céu aponta cortes e afasta-
mentos de pessoas. Busque 
se expressar com qualidade.

Garfield
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