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PÁGINA 04FAMOSOS Ingrid Silva palestrou na 
universidade americana de HarvardAstrofísica brasileira, Marcelle Soares 

vence prêmio da ciência mundial
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Divulgação

GOIÂNIA

Na semana em que completa 4 anos 
em goiás, enel entrega 2 grandes obras
Companhia investiu R$ 56,1 milhões na ampliação da Subestação Meia Ponte e na construção da 
nova Subestação Santa Genoveva, que conta com praça de lazer e convivência para a população

COMÉRCIO NO CARNAVAL

Lojas podem abrir, mas sem convocar os empregados, recomenda o Sindilojas-GO
Empresas familiares, por exemplo, que não têm funcionários, não são afetadas pela decisão do sindicato dos 
comerciários, o Seceg, de barrar o expediente dos trabalhadores
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NETFLIX
Para todos os 
garotos: Agora 
e para sempre

Na madrugada do dia 
(12), a Netflix disponibili-
zou o terceiro e último fil-
me de uma de suas sagas 
de maior sucesso. Para 
todos os garotos: Agora e 
para sempre é o desfecho 
tão aguardado dos filmes 
inspirados na série de li-
vros da autora estaduni-
dense Jenny Han.

Em “Para todos os ga-
rotos que já amei”, Lana 
Condor interpreta Lara 
Jean, uma adolescente tí-
mida que tem sua vida vi-
rada de cabeça para baixo 
após o vazamento de car-
tas de amor que escreveu 
para os garotos por quem 
já foi apaixonada. Após 
o vazamento, Lara Jean 
passa a viver um roman-
ce com Peter Kavinsky 
(Noah Centineo).

O terceiro filme da tri-
logia acompanha o ama-
durecimento da doce 
protagonista Lara Jean 
enquanto ela tenta tomar 
decisões sobre seu futu-
ro, envolvendo a ida para 
a universidade e seu re-
lacionamento com Peter. 
Com certeza podemos 
aguardar muitas cenas 
fofas entre os dois.

Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA 
MÁXIMA 
X-Men: Dias De Um 
Futuro Esquecido 
- No futuro, os 
mutantes são caçados 
impiedosamente pelos 
sentinelas, gigantescos 
robôs criados por 
Bolívar Trask. Os poucos 
sobreviventes precisam 
viver escondidos, 
caso contrário, serão 
também mortos. Entre 
eles estão o professor 
Charles Xavier, Magneto, 
Tempestade, Kitty 
Pryde e Wolverine, que 
buscam um meio de 
evitar que os mutantes 
sejam aniquilados. O 
meio encontrado é 
enviar a consciência 
de Wolverine em uma 
viagem no tempo, rumo 
aos anos 1970. Lá, 
ela ocupa o corpo do 
Wolverine da época, que 
procura os ainda jovens 
Xavier e Magneto para 
que, juntos, impeçam 
que este futuro trágico 

para os mutantes se 
torne realidade.

CINEMAÇO 
O Aviador - Depois de 
receber a herança de 
seu pai, Howard Hughes 
passou a investir na 
indústria do cinema e 
ajudou a carreira de 
grandes nomes de 
Hollywood. Apesar de 
sucesso e riqueza, o 
pioneiro da aviação 
sofria de depressão e 
fobias paralisantes.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE
Procurando Nemo - 
Nemo é um peixinho 
sequestrado do coral 
onde vive e levado para 
um aquário do outro lado 
do mundo. Decidido a 
encontrá-lo, seu tímido 
pai sai em uma grande 
aventura, tendo como 
parceira a divertida Dory.

TELA QUENTE
Deadpool - Ex-militar 
e mercenário, Wade 

Wilson é diagnosticado 
com câncer em estado 
terminal, porém encontra 
uma possibilidade de 
cura em uma sinistra 
experiência científica. 
Recuperado, com poderes 
e um incomum senso 
de humor, ele torna-
se Deadpool e busca 
vingança contra o homem 
que destruiu sua vida.

CORUJÃO I 
Absolutamente 
Impossível - Neil, um 
professor desiludido, vê 
sua vida mudar após ser 
atropelado por uma van 
e atingido por um raio 
alienígena que lhe dá 
poderes mágicos. Com 
eles, Neil pode fazer 
tudo que quiser: desde 
calar a boca de seus 
alunos até ressuscitar 
pessoas! O problema é 
saber utilizar as palavras 
certas para conseguir o 
que quer e o uso dessas 
novas habilidades 
vai gerar uma série 
de confusões.



Domingo, 14 de fevereiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3

GOIÂNIA

COMÉRCIO NO CARNAVAL

AnA PriscilA DonAto  - No dia 
14 de fevereiro, a Enel Dis-
tribuição Goiás completa 
quatro anos de atuação no 
Estado. Para celebrar este 
momento, a companhia 
inaugura, nesta sexta-feira 
(12), duas grandes obras na 
capital: a nova Subestação 
Santa Genoveva e a amplia-
ção da Subestação Meia Pon-
te. Somando as duas obras, 
a companhia investiu R$ 
56,1 milhões para melhorar 
ainda mais o sistema elétri-
co de Goiânia. Associada às 
entregas, será concluída, até 
junho, a construção de 67,1 
quilômetros de novas re-
des de distribuição, levando 
energia para novos clientes 
e interligando outras subes-
tações. Ao todo, cerca de 
180 mil clientes de Goiânia, 
Trindade e Senador Canedo 
serão beneficiados por essas 
melhorias. As entregas foram 
feitas em evento na manhã 
desta sexta-feira (12), que as 
presenças do diretor-presi-
dente da Enel Goiás, José Luis 
Salas; do secretário-chefe ge-
ral da Governadoria, Adriano 
Rocha Lima e do prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz. 

A nova Subestação San-
ta Genoveva, com potência 
instalada de 50MVA, é a pri-
meira unidade construída 
no modelo compacto em 
Goiás. “As subestações com-
pactas são muito utilizadas 
em países da Europa e são 
caracterizadas pelo uso de 
equipamentos super tecno-
lógicos e multifuncionais, 
que evitam a necessidade de 
grandes terrenos para a insta-
lação”, explica José Luis Salas, 
diretor-presidente da Enel 
Distribuição Goiás. Esta uni-
dade está equipada com dois 
transformadores de 25 MVA 
cada, que trarão benefícios 
diretos para o fornecimento 

de energia de cerca de 74 mil 
clientes de Goiânia e Senador 
Canedo. Além disso, com a 
entrada em operação, o novo 
sistema reduzirá as cargas de 
outras subestações do mu-
nicípio, evitando desarmes e 
falhas por sobrecarga.  

Salas destaca que a su-
bestação compacta trabalha 
com os dois transformadores 
com no máximo 60% do car-
regamento. Em caso de falha 
em um dos equipamentos, 
toda a carga pode ser trans-
ferida ao outro, ficando este 
com 120% de carregamento 
até que os reparos necessá-
rios sejam realizados. “Essa 
duplicação da carga do trans-
formador é segura e tecnica-
mente permitida. Essa possi-
bilidade de manobra nos dá 
muito mais confiabilidade 
em todo o sistema. Além dis-

so, todos os aparelhos ins-
talados nesta unidade são 
telecomandados, ou seja, 
todas as manobras podem 
ser feitas remotamente pelo 
nosso Centro de Operações. 
Isso traz mais agilidade em 
casos de falhas, permitindo 
restabelecer o fornecimento 
de energia em poucos minu-
tos”, ressalta. 

O diretor-presidente 
acrescenta, ainda, que o 
projeto de Santa Genoveva 
também inclui a constru-
ção de uma praça e de um 
parque nas imediações da 
subestação, no Residencial 
Paulo Estrela, e a instalação 
de um mirante no Parque 
Municipal Fiúca - Gessi Avi-
la Silva, no bairro vizinho, o 
Residencial Olinda. “Os mo-
radores da região, a partir de 
agora, poderão desfrutar de 

uma pista de caminhada, 
com calçamento adequa-
do e iluminação de LED em 
todo o percurso, um parque 
infantil, um mirante e um 
bosque com trilha”, adicio-
na. Já o mirante do Parque 
Fiúca foi entregue no final 
de dezembro, junto com a 
inauguração do local, e já 
pode ser visitado por toda a 
população. Tanto o mirante 
quanto o parque e a praça 
serão doados para a Prefei-
tura de Goiânia. 

Já a Subestação Meia 
Ponte passou por uma gran-
de ampliação e moderni-
zação, com substituição de 
equipamentos defasados por 
outros novos e modernos e 
instalação de aparelhos tele-
controlados. A unidade rece-
beu um novo transformador 
de 33MVA de potência, que 
além de permitir a distribui-
ção de mais energia, vai ali-
viar os outros equipamentos 
e melhorar a qualidade da 
energia fornecida por esta 
subestação. “A modernização 

da subestação traz benefí-
cios para o sistema como um 
todo, pois melhora o carrega-
mento dos transformadores 
e estabiliza o perfil de tensão 
das redes. As melhorias re-
alizadas aqui beneficiarão 
diretamente mais de 105 mil 
clientes de Goiânia e Trinda-
de”, pontua Salas.  

Em ambas as subesta-
ções, a companhia instalou 
bancos de capacitores – sen-
do dois em cada unidade –, 
que são equipamentos que 
aliviam o sistema elétrico e 
melhoram a qualidade da 
energia que sai das subes-
tações e é distribuída para 
residências, comércios e in-
dústrias. Eles também aju-
dam a evitar oscilações nos 
níveis de tensão, mantendo o 
fator de potência dentro dos 
limites regulamentados pela 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Com essas 
duas obras, também serão 
atendidos 11,7MVA de de-
manda reprimida. “Isso sig-
nifica que vamos atender às 

solicitações de liberação ou 
aumento de carga, permitin-
do a conexão de novos clien-
tes ao sistema ou aumen-
tando a potência fornecida, 
possibilitando ampliações 
de comércios e aumentos 
na produção de indústrias”, 
acrescenta o diretor.  

Nesta semana, a com-
panhia também entregou 
outras três grandes obras, 
sendo a ampliação da Su-
bestação Serra de Caldas, em 
Caldas Novas, a construção 
da nova Subestação Ipê e a 
ampliação e modernização 
da Subestação Cabriúva, 
ambas em Rio Verde. Essas 
obras atenderão à crescente 
demanda por energia e me-
lhorarão o serviço prestado 
aos clientes da região. 

Desde que assumiu o 
controle da distribuição de 
energia em Goiás, em fe-
vereiro de 2017, a Enel tem 
investindo fortemente em 
obras estruturais de cons-
trução, ampliação e moder-
nização de subestações em 
todo o Estado. Nos quatro 
primeiros anos, foram entre-
gues 12 novas subestações 
e ampliadas e moderniza-
das outras 93 unidades. “Em 
2021, seguiremos investindo 
fortemente em novas uni-
dades e em melhorias nas 
estruturas existentes de to-
das as regiões goianas. Para 
se ter uma ideia, a previsão 
é de que sejam entregues 
outras 11 novas subestações 
e modernizadas e amplia-
das outras 54. Essa é mais 
uma prova de que não esta-
mos medindo esforços para 
transformar a realidade do 
fornecimento de energia em 
Goiás”, finaliza Salas. 

Conheça mais sobre o 
que a Enel fez em Goiás nos 
últimos quatro anos acessan-
do www.enel.com.br.  

Na semana em que completa 4 anos 
em goiás, enel entrega 2 grandes obras

Lojas podem abrir, mas sem convocar os empregados, 
recomenda o Sindilojas-GO

Companhia investiu R$ 56,1 milhões na ampliação da Subestação Meia Ponte e na construção da nova Subestação Santa Genoveva, que conta com praça 
de lazer e convivência para a população

Fotos: divulgação

Empresários do co-
mércio varejista em Goiás 
podem abrir as lojas nesta 
segunda (15) e terça-feira 
(16), mas sem convocar 
os empregados para dar 
expediente. É o caso, por 
exemplo, daquelas em-
presas de menor porte, 
em que todo o atendi-
mento é feito pelo próprio 
empresário ou por seus 
familiares e sócios. Foi o 

que recomendou nesta 
quinta-feira (11) o presi-
dente do Sindilojas-GO 
(Sindicato do Comércio 
Varejista no Estado de 
Goiás), Eduardo Gomes 
dos Santos.

Ele se pronunciou em 
entrevista para comentar 
a decisão do sindicato dos 
comerciários, o Seceg, de 
rejeitar a proposta dos 
empresários de transferir 

para outra data os dois 
dias de folga que os em-
pregados desfrutam, his-
toricamente, na segunda 
e terça-feira de Carnaval.

“O Sindilojas-GO re-
comenda todos a abrir, 
desde que abram com o 
empresário ou com seus 
familiares; pode fazer isso, 
observando, claro, as re-
gras de horário de cada 
município”, afirmou Edu-

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz

Diretor-presidente da Enel Goiás, José Luis Salas

ardo Gomes. O líder clas-
sista explicou que essa 
autorização, no caso, não 
depende do sindicato la-
boral. Segundo ele, a en-
tidade representativa dos 
comerciários só pode defi-
nir a convocação dos em-
pregados. Então, se não 
convocá-los nos dias 15 e 
16, as lojas podem abrir.

Há semanas o Sindi-
lojas-GO vem apresen-
tando ao Seceg propostas 
para manter o direito dos 
comerciários de desfrutar 

das 48 horas de folga em 
outra data fora do Carna-
val. O sindicato patronal 
reconhece a legalidade 
das folgas, mas sugere ao 
sindicato laboral a recon-
sideração da data por se 
tratar, neste ano, de um 
evento atípico, o da pan-
demia de Covid-19.

Na entrevista, Eduardo 
Gomes argumentou que 
“os próprios governos, tan-
to estadual quanto munici-
pal, no caso, por exemplo, 
de Goiânia, já suspende-

ram o ponto facultativo 
por entenderem que esse 
é um momento de en-
frentamento à pandemia, 
em que se deve evitar as 
aglomerações nas festivi-
dades típicas do Carna-
val.” Nas palavras do pre-
sidente do Sindilojas-GO, 
“o momento requer um 
sacrifício de todos para 
colaborar com o Brasil, 
também, na retomada da 
economia e na manuten-
ção dos empregos”.

AllAn DAviD silvA
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Dois tempos
1. O Curso de extensão em Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) do UNIALFA está com inscrições aber-
tas, e tem o objetivo de auxiliar na acessibilidade dos 
deficientes auditivos e capacitar interessados em se 
comunicar melhor com essas pessoas. As aulas são 
gratuitas, de forma remota, aberta à comunidade e 
acontecerão às quartas-feiras, no período vespertino. 
O início está previsto para o dia 24 de fevereiro.

2. Desde 2002, Libras é considerada uma 
língua oficial no Brasil, afirma Angelita Caçula, 
psicopedagoga e orientadora educacional da 
UNIALFA. Os participantes devem ser maiores 
de 16 anos, Inscrições pelos telefones (62) 62 9 
9937-5720 ou (62) 9 9943-3651. (WhatsApp). 

Auxílio psicológico
O Colégio ALFA, em parceria com o Núcleo de Es-

tudos, Pesquisas e Práticas Psicológicas da UNIALFA, 
lança o Projeto AdoleSer. É um programa de educação 
socioemocional que oferecerá aos alunos do ensino 
médio, auxílio psicológico, com o objetivo de ajudar os 
jovens a lidar com conflitos internos, desafios ligados à 
adolescência, com as consequências emocionais pos-
sivelmente causadas com a pandemia da COVID-19.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O 
brócolis garante a 
sensação de saciedade.
n ENGAJADO - Dia 
desses, Sergio 
Fernandes Ferreira, 
diretor do departamento 
de empreendedorismo 
cultural da Secretaria 
Especial de Cultura, 
circulou em Brasília, 
buscando junto ao 
Governo Federal, 
parcerias de fomento 
para programas 
culturais do Estado, 
e apresentando os 
principais projetos da 
Secult para os próximos 
meses.
n GESTAR VIDAS - 
Até 26 de fevereiro, o 
Hospitalar, do Hospital 
e Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes 
recebe inscrições para 
a 107ª edição do curso 
‘Gestar Vidas’, que 
acompanha e orienta 
as futuras mamães ao 
longo de suas gestações 
com palestras com 
temas relacionados a 
maternidade. Inscrições 
diretamente com a 
equipe do serviço Social,  
pelo telefone: 3201-6937.

n ANTIGUIDADES 
– Empresário Erom 
Walter Bira, um dos 
organizadores da Feira de 
Antiguidades, promove 
neste domingo (14), 
outra edição da feira que 
acontece todo segundo 
domingo do mês, na 
Praça Tamandaré. Em 
exposição: as tradicionais 
antiguidades, objetos de 
decoração e HQs, uma 
praça de alimentação 
com vários foods trucks, 
entre eles, o famoso Vira 
Lata Hot Dog e cerveja 
artesanal, da Kombi da 
Atipika Choop

OLHO NELA 
Sophia Eldo, 
miss universo 
infantil e 
agora cantora, 
conhecida 
mundialmente 
após vencer 
o concurso, 
Miss Universo 
Baby, partiu 
também para 
o segmento 
empresarial 
lançando 
uma linha 
de óculos 
“Sophia Eldo 
Collection”, 
e sua grife 
de roupas 
infantis. Sophia gravou uma série de clipes trazendo 
para o universo infantil as cantigas de roda. Em 
um dos clipes contou com a participação da 
apresentadora Mara Maravilha, na foto com ela

Fabio Tieri / RL Assessoria - Divulgação

BATALHA DO BEM 
Neste domingo (14), às 14h, rapper e produtor cultural, 
Tonny Boss, apresenta em seu canal de Youtube, a 
Roda Cultural Consciente, que recebe o renomado 
rapper Ramonzin e a DJ Dinna Groove, e ainda, reunir 
Mcs, Bboys, grafiteiros e DJs de todo Brasil. O encontro 
virtual visa aproximar apaixonados pela cultura hip hop, 
que poderão batalhar uns com os outros, num duelo 
do bem, ou mesmo assistir ao embate. Transmissão ao 
vivo no Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCYDGCQ0-3XYd3S2x_RlHCLQ
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Ingrid Silva palestrou na 
universidade americana de Harvard

A bailarina e ativista In-
grid Silva foi uma das prin-
cipais palestrantes da 14ª 
Conferência de Empodera-
mento e Desenvolvimento 
de Mulheres Latino-Ameri-
canas, realizada pela Uni-
versidade de Harvard, nos 
Estados Unidos. Ingrid foi 
a primeira brasileira e a pri-
meira bailarina a participar 
do evento, que é organizado 
anualmente pela universida-
de americana.

Na ocasião, Ingrid Silva 
contou sua história e falou 
sobre arte e ativismo por 
cerca de uma hora para uma 
plateia virtual de 400 pesso-
as. “Ser a primeira brasileira 
e bailarina a palestrar na Har-
vard LEAD Conference é de 
uma importância histórica, 
sobretudo sendo negra! Le-
var a minha história e a minha 
jornada para uma das univer-
sidades mais importantes e 
prestigiadas do mundo re-
presenta mais uma vitória. 
É começar o ano de 2021 
com o pé direito, carregando 
a responsabilidade de levar 
a diversidade para todos os 
espaços. Além disso, é um 
legado pra minha filha Laura 

e pra muitas outras meni-
nas. É a mensagem de que é 
possível sim realizar sonhos 
e ser quem você almeja nes-
ta vida”, reflete Ingrid.

A Harvard LEAD (La-
tina Empowerment and 
Development) Conference 
concentra-se em mobilizar 
a próxima geração de líde-
res latino-americanas para 
lidar com as questões en-
frentadas pela comunidade 
Latinx e serve como uma 
plataforma de recursos para 
ajudá-las a terem sucesso 
em qualquer campo pré-
-profissional. O evento conta 
com painéis e workshops 
em vários setores, incluindo 
Mídia e Comunicação, Ciên-
cia, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática, Artes, Negó-
cios e Finanças, Direito e Ad-

vocacia, Medicina e Saúde, 
Área Acadêmica e Educa-
ção. O evento aconteceu de 
15 a 17 de janeiro, de forma 
totalmente virtual. A pales-
tra de Ingrid Silva encerrou 
a programação da edição 
deste ano. Para outras in-
formações, acesse www.
harvardleadconference.org.

Ingrid Silva, 32 anos, co-
meçou a estudar dança em 
um projeto social no Rio de 
Janeiro e, hoje, é a Primeira 
Bailarina do Dance Theatre 
of Harlem – companhia co-
nhecida mundialmente por 
priorizar dançarinos negros 
em seu casting. Além de ser 
uma referência na arte, In-
grid tem se destacado como 
uma das grandes vozes de 
sua geração contra o racis-
mo. Ao ganhar a primeira sa-
patilha no tom de sua pele, 
em 2019, sua voz ecoou em 
notícias por todo o mundo. 
Em 2020, as sapatilhas que 
costumava pintar no tom de 
sua pele, ao longo da car-
reira, passaram a integrar o 
acervo do Museu Nacional 
de História e Cultura Afro-A-
mericana Smithsonian, nos 
Estados Unidos.

Astrofísica brasileira, 
Marcelle Soares vence 
prêmio da ciência mundial

Uma capixaba de 37 
anos foi reconhecida como 
uma das melhores jovens 
cientistas trabalhando atual-
mente. A astrofísica Marcelle 
Soares-Santos vai receber 
uma bolsa de US$ 70 mil, 
para investir da maneira que 
julgar melhor em seu traba-
lho, da Fundação Alfred P. 
Sloan, que desde 1955 es-
colhe os mais proeminentes 
jovens cientistas.

Marcelle é professo-
ra assistente de Física na 
Universidade Brandeis, 
nos Estados Unidos, e es-
tuda a natureza da expan-
são acelerada do universo 
usando dados de alguns 
dos telescópios mais po-
derosos já construídos.

Além disso, ela coorde-
na uma equipe no Fermilab, 
um dos mais renomados 
centros de pesquisa em físi-
ca de partículas, que ajudou 
a detectar uma fusão de es-
trelas de nêutrons pela pri-

meira vez e atualmente está 
ajudando a criar um méto-
do novo para determinar a 
constante de Hubble.

A importância do prêmio 
é tanta que 47 dos vence-
dores da bolsa foram pos-
teriormente reconhecidos 
pelo Nobel. “É uma honra 
receber a Bolsa de Pesquisa 
Sloan”, disse Soares-San-
tos. “Encontrar-me ao lado 
das pessoas de destaque 
que foram reconhecidas ao 
longo dos anos é o que me 

deixa mais orgulhosa com 
esse prêmio.”

SIMI ACADEMY
O Sistema Mineiro de 

Inovação, por meio do Simi 
Academy, disponibiliza 
conteúdos educativos e 
gratuitos, com a colabora-
ção de especialistas, que 
compartilham o conheci-
mento com o propósito de 
fortalecer cada vez mais 
a cultura da inovação em 
Minas Gerais e no Brasil.
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O professor perguntou para Joãozinho:
- Joãozinho, quem nasce na Bahia é?

- Baiano!
 - Quem nasce em Minas Gerais?
- Mineiro!
- E quem nasce no Rio?
- Peixe!

TEIXEIRA MENDES CONTA RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

INGREDIENTES
PREPARE A MASSA:
225 g de farinha
1/2 colher de chá sal
1 colher de sopa fermento 
químico
2 ovos
450 g leite
55 g margarina

PREPARE O CAMARÃO:
1 Kg de camarão
2 colheres (de sopa) de 
azeite de oliva
4 dentes de alho
1 colher (de chá) de sal 
(rasa ou a seu gosto)
1 colher (de sopa) de suco 
de limão

CREME AZEDO:
½ xícara creme de leite 
fresco
½ limão

MODO DE PREPARO
MASSA:
- Em uma tigela, misture a 
farinha, o sal e o fermento. 
Com um batedor, 
incorpore os ovos 
batidos e o leite à massa. 
Derreta a margarina e 
acrescente-a a massa, 
batendo bem.
- Deixe essa massa na 
geladeira entre 30 minutos 
e 2 horas.
- Em uma frigideira 
quente, adicione um 
pouco de margarina 
e espalhe-a bem. Se 
possível, limpe o excesso 
com um pouco de papel 
toalha.
- Com uma colher de 
sopa, despeje pequenos 
círculos de panquecas 
com cerca de 4cm de 
diâmetro. Assim que 
começarem a aparecer 
bolhas na superfície das 

panquequinhas, vire-as 
com uma espátula para 
dourar do outro lado. Vá 
reservando as panquecas 
em um prato.

CAMARÕES:
- Descasque camarões 
e lave muito bem (ou 
compre já limpo).
- Coloque os camarões 
limpos em uma tigela, 
coloque o sal, o limão, 
2 dentes de alho 
amassados.
- Deixe no tempero por 
uns 30 minutos ou mais.
- Depois, coloque o 
azeite de oliva em uma 
frigideira, deixe aquecer e 
vá fritando aos poucos os 
camarões. 
- Não coloque todos os 
camarões de uma vez 
para fritar, porque ele 
junta água, coloque só o 
suficiente para cobrir o 
fundo da frigideira.
- Deixe apenas até 
o camarão ficar rosa 
(cerca de 1 a 2 minutos), 
depois vire os camarões 
e deixe ficar rosa do 
outro lado também. 
Retire e faça isso com 
todos os camarões.

 CREME AZEDO:
- Misture o creme de leite 
gelado com o limão e 
bata-o até que comece a 
encorpar, quase em ponto 
de chantilly.
- Sirva as panquequinhas, 
espalhe um pouco de 
creme sobre elas e apoie 
um camarão sobre o 
creme. Decore com uma 
folhinha de endro, um 
pouco de pimenta moída 
na hora e regue com um 
fio de azeite.

MINI PANQUECAS DE CAMARÃO
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O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

Cia da Natureza relança linha 
Turma da Mônica com produtos 
exclusivos e um Novo Visual
A Cia da Natureza, empresa nacional 
que possui marca própria e licenciados 
apresenta o novo visual da coleção 
da Turma da Mônica, sendo 20 
produtos com novas embalagens e 
2 lançamentos, desenvolvidos para 
crianças de 03 a 10 anos.

Em seu portifólio a linha contém 
os seguintes produtos:
- Mônica Kids: Composta de Shampoo, Condicionador e Creme 

de Pentear, a linha possui extrato de Flores do Campo e Pitanga 
e foi desenvolvida para cabelos finos e delicados, com nova 
deliciosa fragrância

- Magali Kids: Composta de Shampoo, Condicionador, Creme para 
Pentear e Umidificador de Cachos, a linha possui extrato de Aloe 
e Vera e Melancia e foi desenvolvida para cabelos ondulados 

e cacheados
- Cebolinha: Composta por Shampoo 3 em 1 

(shampoo, condicionador e sabonete líquido), 
a linha ainda conta com o lançamento Gel 
Cola que possui extrato de Kiwi e Maçã, para 
garantir looks incríveis

- Turma da Mônica: Composta de Shampoo, 
Condicionador, Creme para Pentear, Spray 
Desembaraçante e Gel Glitter, a linha possui 
extrato de Frutas Tropicais e Camomila e é 
indicada para todos os tipos de cabelo.

Clássicos reestilizados:
As Deo Colônias tradicionais ganharam um visual 

mais atrativo e charmoso que certamente vão 
despertar a atenção das crianças e das mamães. 
São 03 fragrâncias, com fragrâncias exclusivas.

Deo Colônia Mônica Kids: Floral cítrico, frutado 
aldeídico, amadeirado e musk

Deo Colônia Magali Kids: Frutado fresco, verde, suavemente doce, 
ambarado

Deo Colônia Cebolinha Kids: Fresco amadeirado, levemente frutado, 
notas doces e musk.

Lançamentos:
A Linha Magali Kids Cabelos Ondulados e Cacheados, traz além 

dos itens tradicionais a Máscara Hidratante. O produto se 
atenta as necessidades dos cachinhos, hidratante intensivamente e 
proporcionando perfeito desembaraço, além de ajudar a reduzir e controlar o volume, 
tornando os cabelos mais fáceis de serem penteados.

Os meninos ganham mais uma opção de finalizador com o lançamento do Gel Cola 
Cebolinha Kids. Sua fórmula sem álcool etílico, não resseca os fios e possui mega 
fixação para os looks mais divertidos e infalíveis.

Todos os produtos são hipoalergênicos, oftalmo e dermatologicamente testados. Cruelty 
Free, não são testados em animais. As fórmulas são livres de parabenos e com extratos 
naturais específicos para cada necessidade dos cabelos. Além disto, os novos combos 
promocionais também receberam uma cara nova e novos passatempos no interior da 
embalagem que além de cuidar da higiene, vão proporcionar momentos 

de pura diversão.
Com sede administrativa em São Bernardo do Campo/SP e  fábrica em Aracaju/SE, 

possui estrutura moderna para oferecer ao consumidor produtos que surpreendem pela 
qualidade e preços honestos.

SAC: 0800-888 0046 | SAC@CIADANATUREZA.COM | www.ciadanatureza.com/
Facebook: www.facebook.com/ciadanaturezaoficial/ | Instagram: www.instagram.com/
Ciadanaturezaoficial/
Os produtos Turma da Mônica da Cia da Natureza já estão disponíveis nas principais 

lojas de cosméticos, atacados e supermercados em todo território nacional e também 
podem ser 
encontrados na 
loja oficial Cia 
da Natureza 
no Magalu, 
Americanas.com 
e Shoptime.

E embora seja apenas uma ideia de ficção científica no momento — o buraco 
negro mais próximo de nós está a mais de mil anos-luz de distância, o que é muito 
longe para ser alcançado durante muitas vidas humanas

ESPAÇO

Cientistas: é possível que 
tenhamos detectado alienígenas 
sugadores de buracos negros

Marcelo ribeiro/Hypescience 
- Alienígenas podem estar 
sugando energia de buracos 
negros e pode ser assim que 
detectaríamos os extrater-
restres, cientistas afirmam.

Essa tecnologia de cole-
ta de energia poderia deixar 
vestígios fora do horizonte de 
eventos de um buraco negro 
giratório — o limite além do 
qual a gravidade de um bu-
raco negro se torna muito 
forte para a matéria e a ener-
gia escaparem. E o processo 
poderia explicar pelo menos 
algumas chamas de plasma, 
gás branco e quente carrega-
do, que os cientistas já detec-
taram perto dessas enormes 
interrupções no tempo e no 
espaço como propõe um 
novo estudo publicado em 
13 de janeiro na revista Phy-
sical Review D.

E embora seja apenas 
uma ideia de ficção científi-
ca no momento — o buraco 
negro mais próximo de nós 
está a mais de mil anos-luz 
de distância, o que é muito 
longe para ser alcançado du-
rante muitas vidas humanas 
— se os astrofísicos desco-
brissem um método de tocar 
esses monstros cósmicos, 
buracos negros rotativos po-
deriam se tornar uma fonte 
quase ilimitada de energia 
para uma civilização tecno-
logicamente avançada, de 
acordo com o portal Space.

O coautor do estudo, o 
astrofísico Luca Comisso, 
da Universidade de Colum-
bia, em Nova York, disse 
que o próximo passo será 
descobrir como a energia 
extraída de um buraco ne-
gro poderia aparentar para 
observadores distantes.

Isso permitiria nos 
permitiria detectar em 
potencial civilizações 
alienígenas distantes.

“Nós só calculamos a 
física neste artigo”, disse 
ele. “Mas agora estou traba-
lhando com um colega meu 
para aplicar isso à realida-
de, procurar civilizações, 
tentar ver que tipo de sinal 
deveríamos procurar.”

BURACOS 
NEGROS GIRANDO

Esta é a quarta vez em 
50 anos que uma nova 
maneira de sugar ener-
gia de um buraco negro 
giratório foi proposta. O 
mais famoso é um estu-
do de 1969 do renoma-
do físico Roger Penrose, 
que ganhou o Prêmio 
Nobel de Física em 2020 
por seu trabalho sobre 
buracos negros.

Ele propôs um meca-
nismo conhecido como 
processo penrose, no 
qual uma partícula se di-
vide em duas ao lado de 
um buraco negro gira-
tório perto da velocida-
de da luz. Parte da par-
tícula então cai através 
da ergosfera, uma região 
caótica do espaço-tem-
po fora do horizonte de 
eventos do buraco negro, 
antes de cair no próprio 
buraco negro.

“I buraco negro gira 
tão rápido que arrasta o 
espaço-tempo como um 
vórtice”, disse Comisso.

De acordo com os cál-
culos, objetos que caem 
nesta ergosfera podem 
ter energia negativa, o 
que não é possível em 
nenhum outro lugar do 
universo. “Esta é a única 
região minúscula onde 
isso pode acontecer”, dis-
se Comisso.

E como adicionar 
uma partícula com ener-
gia negativa a um buraco 
negro equivale a extrair 
energia dele, os aliení-
genas poderiam efetiva-
mente tocar a energia do 
buraco negro capturan-
do a parte da partícula 
que escapou da intensa 
gravidade do buraco ne-
gro, disse ele. “É como 
alimentar o buraco negro 
com energia negativa.”

Enquanto em seu es-
tudo original, Penrose 
considerou apenas uma 
única partícula que se di-
vide em duas, a pesquisa 
mais recente considera 
plasmas de tamanhos 
astronômicos gerados 
no disco de acreção em 
torno de um buraco ne-
gro; o disco muitas vezes 
maciço e super-quente 
de matéria condenada 
que orbita a maioria dos 
buracos negros. Como os 
plasmas têm um enor-
mes números de partí-
culas, eles poderiam 
produzir quantidades 
correspondentemente 
enormes de energia.

Em teoria, os buracos 

negros também “evapo-
ram” ao longo do tempo 
ao emitirem radiação 
Hawking — um concei-
to da mecânica quântica 
proposto pelo físico Ste-
phen Hawking — mas 
esse processo é muito 
fraco para ainda ter sido 
detectado, disse Comisso.

RECONEXÕES 
MAGNÉTICAS

Comisso e o coautor 
Felipe Asenjo, astrofísico 
da Universidade Adol-
fo Ibáñez, em Santiago, 
Chile, sugerem que para 
extrair energia de um 
buraco negro giratório 
os plasmas são criados 
por eventos de “recone-
xão magnética” — onde 
linhas de campo mag-
nético intensos se ema-
ranham, quebram e re-
conectam — fora de seu 
horizonte de eventos.

Reconexões magnéti-
cas são comumente vis-
tas nas superfícies de es-
trelas como o nosso sol, 
onde liberam enormes 
quantidades de energia 
como erupções plasmá-
ticas que se movem em 
direções diametralmente 
opostas, disse Comisso.

Enquanto as chamas de 
plasma criadas nas estrelas 
caem de volta para a estre-
la ou saem para o espaço, 
a ergosfera de um bura-
co negro rotativo poderia 
adquirir energia negativa, 
enquanto seu jato de fuga 
correspondente ganha 
energia adicional, efetiva-
mente a partir do próprio 
buraco negro, disse ele.

O novo estudo desafia 
uma teoria de 1977 para 
extrair energia de buracos 
negros proposto pelos 
astrofísicos Roger Bland-
ford e Roman Znajek. Eles 
sugeriram que os campos 
magnéticos perto de um 
buraco negro giratório 
não se reconectam, mas, 
em vez disso, geram um 
impulso angular adicio-
nal no jato de plasma que 
escapa; um tipo de “tor-
que eletromagnético”.

Josy Karla/Governo do Tocantins
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No Brasil a oBesidade atiNge um 
em cada ciNco haBitaNtes, seNdo 
que mais da metade da popula-
ção está acima do peso Normal. 
Também é considerada uma 
epidemia pela OMS (orga-
nização social da saúde). É 
uma doença crônica, pro-
gressiva e recorrente, atin-
gindo 600 milhões de adultos 
e 100 milhões de crianças no 
mundo, causando 4 milhões 
de mortes por ano.

Em tempos de isola-
mento pelo Covid-19, a epi-
demia de obesidade vem se 
agravando, produzido mais 
ansiedade e outros sinto-
mas que costumam nos le-
var a mais consumo calóri-
co, seja pelo isolamento que 
ainda nos dificulta na quei-
ma de calorias ou mesmo 
pelas questões psicológicas 
como compulsão ou fuga 
da realidade.

É importante afirmar que 
cada um opta por ser obeso 
ou estar acima do peso, con-
tanto que você esteja cons-
ciente desses riscos. Quero 
aqui afirmar o meu respei-
to pelas escolhas e não cair 
na tal ditadura da magreza 
ou controle estético. O que 

A epidemia de obesidade 
em tempos do Covid-19

Artigo

n Carlos Arruza

podemos esclarecer é que, 
respeitando cada processo 
individual e diferenciado de 
cada organismo, ainda po-
demos nos servir de conhe-
cimentos que apresentam 
procedimentos eficazes na 
busca do combate a obesida-
de. Segundo essa lógica é que 
podemos concluir, pelo uso 
de inúmeros métodos mul-
tidisciplinares, que podemos 
aderir a dietas e exercícios ou, 
em alguns casos, ao uso de 
medicamentos e em casos 
mais extremos uma inter-
venção cirurgia, reafirman-
do nosso poder de decisão 
quanto a permanecermos 
obesos ou não.

O cuidado é que, pela 
possível influência dos pa-
drões estéticos, podemos 
nos levar à incerteza do que 
realmente queremos para 
o nosso corpo, por sermos 
atravessados pela cultura do 
corpo ideal, que aquece o 
comércio de especialistas em 
estética e até mesmo as aca-
demias, o que parece levar a 
outro movimento oposto e 
radical, a exemplo do “Body 
Free” que desconsidera a 
obesidade como fator de ris-
co, afirmando ser uma opção 
saudável até como protes-
to a esse tipo de ditadura da 
“boa forma”. Vários fatores 
aumentam o risco de pesso-

as com obesidade diante do 
novo corona vírus. O excesso 
de peso tem grande relação 
com outras doenças meta-
bólicas, como diabetes tipo 
2 e hipertensão arterial, am-
bas muito frequentes entre 
pacientes com a forma mais 
grave de Covid-19.

Para este momento que-
ro registrar a importância 
de localizarmos individu-
almente nossas necessida-
des e desejos. Uma busca 
de autoconhecimento para 
sairmos dessa guerra de 
conceitos externos e des-
cobrirmos qual o método 
que melhor nos identifica-
mos para a construção de 
um corpo saudável, aliando 
desejo e identidade corpo-
ral como consequência de 
saúde. Lembrando sempre 
que não existe um fim ou 
um resultado final, mas um 
exercício contínuo no pro-
cesso de uma reeducação, 
viabilizando ao nosso orga-
nismo e necessidades a bus-
ca de qualidade de vida para 
este momento tão delicado 
e urgente.

ator e psicólogo (carlos 
arruza é registrado No 
coNselho regioNal de 

psicologia do rio de JaNeiro 
(crp 05/33478) com o Nome 

de carlos FraNcisco 
piNto silva)

reBirthiNg é um método de 
respiração seguro e Natural 
que Nos coNecta com a Nos-
sa meNte suBcoNscieNte — a 
casa dos Nossos peNsameNtos 
mais proFuNdos, creNças e 
deseJos. Além de ser uma 
forma de terapia que pode 
ajudar com qualquer pro-
blema, desde depressão 
até dificuldades de relacio-
namento, também é uma 
ferramenta simples para se 
conhecer melhor.

O nosso nascimento é 
a marca indelével da nossa 
separação da abundância. 
Primeiro percebemos que 
já não estamos tão unidos 
com a nossa mãe. O cordão 
que fazia esta ligação não 
existe mais. Retomar a li-
gação física é impossível, 
basta-nos a emocional e a 
energética. Passamos en-
tão a buscar essa religação 
incessantemente. É a vivên-
cia, pela primeira vez, do 
sentimento de escassez.

A abundância se ma-
nifesta na nossa vida logo 
depois de um sentimento 
de merecimento. Este me-
recimento acontece só pelo 
fato de eu existir. Porque eu 
estou vivo, mereço tudo o 
que o Universo tem para 
me dar. Pensando assim, 
todos deveríamos ser abun-
dantes. Então, por que não 
é isso que vemos no nosso 

Prosperidade e abundância sob a perspectiva do rebirthing

Artigo

n Marinélia Leal dia a dia? O que acontece 
é que inconscientemente 
muitas pessoas acreditam 
que não merecem. Que não 
são dignas.

Este sentimento te afas-
ta da abundância e te apro-
xima da escassez. Negamos 
a nossa natureza vivendo na 
escassez, seja de amor, saú-
de, amigos, dinheiro, etc. 
Somos abundantes, preci-
samos é investigar por que 
negamos isto. Porque nos 
recusamos a receber.

Precisamos perceber 
que se fazemos parte do 
mesmo Universo, a abun-
dância do outro aumenta 
a nossa abundância. E vi-
ce-versa. Se o Universo do 
qual eu faço parte, é prós-
pero eu também me torno 
próspero e abundante. O 
contrário também acon-
tece, quanto mais pobre o 
Universo ficar, mais eu fico 
pobre também.

É preciso perceber a ra-
zão pela qual você está vi-
brando na escassez.

Por isso, é bom investi-
gar suas crenças.
n  Qual o pensamento mais 
negativo que você tem so-
bre a respiração?
n  O que seu pai pensava 
sobre o dinheiro?
n  O que sua mãe pensava 
sobre o dinheiro?
n  Quais são seus 10 pen-
samentos negativos e/ou li-
mitativos sobre o dinheiro?

n  Qual o medo que você 
tem em viver o sucesso?
n  A atitude que meu pai 
tem/tinha em relação ao 
trabalho?
n  A atitude que minha mãe 
tem/tinha em relação ao 
trabalho?
n  A minha atitude em rela-
ção ao trabalho é…

É preciso perceber a ra-
zão pela qual você está vi-
brando na escassez.

Por isso, é bom investi-
gar suas crenças.

Assim que descobrir as 
suas crenças, transforme-
-as em afirmações positi-
vas para mudar a vibração. 
E principalmente, respire 
profundamente para deixar 
o ar entrar e te reconectar 
com a abundância.

Pratique as quatro leis 
da riqueza:

1 - Lei do Ganhar: Em 
primeiro lugar perceba que 
você jamais vai “fazer” di-
nheiro só por dinheiro. O 
dinheiro é consequência de 
um bom serviço que você 
presta à Humanidade. Aqui-
lo que você faz muito bem, 
os outros até pagam para 
você. Por isso, descubra ra-
pidamente aquilo que você 
faz bem, que você gosta de 
fazer e que até poderia ga-
nhar dinheiro com isso. As 
pessoas têm prazer em pa-
gar quando você gosta do 
serviço que presta.

2 - Lei do Gastar: o di-

aNtigameNte, os aparelhos au-
ditivos eram graNdes e até iNcô-
modos. mas muita coisa mudou 
com o avaNço da tecNologia. 
apesar disso, há aiNda quem seN-
te vergoNha de usar ou acredita 
que só servem para idosos. Infe-
lizmente, esse pensamento 
tira das pessoas o prazer de 
voltar a ouvir bem.

Atualmente, os aparelhos 
estão bem menores, mais 
discretos, com conectivida-
de direta e processadores de 
sons confortáveis que facili-
tam o processo de adaptação. 
O setor se aperfeiçoou tanto 
que os aparelhos auditivos 
são chamados agora de tec-
nologia auditiva por conta de 
toda a sofisticação que englo-
ba o sistema.

Há quem se admire com 
tanta evolução do mercado, 
como os equipamentos com 
Bluetooth, um sistema ex-
tremamente inteligente que 
capta, classifica e categoriza 
os sons, devolvendo ao pa-
ciente mais conforto. Além 
disso, há aplicativos que faci-
litam a adaptação conforme 
o ambiente e alguns até já se 

Sem medo de usar aparelho auditivo

Artigo

n Dra. Cintia Fadini

conectam na internet.
A não utilização de ba-

terias convencionais ou 
pilhas trouxe mais como-
didade e menos peso. Hoje, 
o carregamento é via lítio, 
deixando os aparelhos bem 
mais leves e com fácil ma-
nuseio. Antes, eles cobriam 
grande parte da orelha e 
eram bastante perceptíveis 
aos outros. Agora, usa-se 
olivas, que é tipo uma bor-
rachinha descartável mais 
confortável, inclusive. Por 
conta do tamanho melhor, 
é mais fácil de colocar den-
tro da orelha, tornando-o 
quase imperceptível. 

Há diferenças entre os 
aparelhos. Variam de acordo 
com o grau e o tipo de per-
da auditiva, coordenação 
motora e até preferências. 
É possível escolher se quer 
o aparelho dentro ou fora 
da orelha e se deseja com 
tecnologia simples ou mais 
avançada. Lembrando que 
quanto maior a tecnologia, 
melhor será o processa-
mento do som.

Vale ressaltar que quan-
do a pessoa perde sua capa-
cidade auditiva é prejudica-
da de diversas formas. Não 
consegue acompanhar as 
conversas de amigos e pa-
rentes. Alguns correm risco 

de acidente na rua, por não 
escutar os sinais de alerta 
das pessoas ou das buzi-
nas dos carros. Há ainda 
aqueles que começam a ter 
quedas mais frequentes. É 
preciso deixar de lado medo 
e até preconceito.

Por exemplo, um pa-
ciente disse que quando ia à 
praia, o som do mar parecia 
como um chuveiro ligado 
ou uma descarga intermi-
tente. Quando foi para a 
mesma praia com o apare-
lho, ele conseguiu ouvir de 
verdade o som do mar. Esse 
caso nos mostra que voltar 
a ouvir bem é ter mais qua-
lidade de vida e ter de volta 
o prazer de compreender e 
sentir o mundo a sua volta.

ciNtia FadiNi é 
FoNoaudióloga pela 

uNiversidade estadual 
paulista (uNesp). 

possui tamBém mestrado 
em FoNoaudiologia pela 
uNiversidade estadual 

paulista (uNesp). 
tamBém é pós graduada em 

processameNto auditivo pela 
ceFac e gepat, são paulo/

sp. realiza em seu coNsultório 
a avaliação clíNica da audição, 

seleção e adaptação de 
aparelhos auditivos com 

treiNameNto das haBilidades 
auditivas ceNtrais.

nheiro nada mais é do que 
energia materializada em 
papel ou em moedas. E 
como energia que é, precisa 
se movimentar, escoar. Esse 
escoamento é o que faze-
mos quando damos dinhei-
ro para alguém. Quando 
compramos um produto ou 
um serviço, estamos dando 
dinheiro para alguém, que 
automaticamente para a 
mão de outro alguém, que 
enviará para outro. Este 
movimento de doação da 
energia do dinheiro deve 
ser feito de forma prazero-
sa e consciente. Lembre-se 
que o Universo é abundan-
te e te nutre todas as vezes 
que você precisa. O ato de 
pagar um serviço é um si-
nal para o Universo de que 
você precisa ser nutrido. O 
seu dinheiro escoou. Abriu 
um espaço. Isto faz com que 
imediatamente o Univer-
so te retribua. Analisando 
a “ciranda financeira” per-
cebemos que se o dinhei-
ro passar por várias mãos, 
quando ele voltar para nós 
volta multiplicado. Poderá 
voltar duplicado, triplicado 
ou até quadruplicado. Isto 
dependerá de por quantas 
mãos ele tiver passado. Este 
é o pensamento da consci-
ência de prosperidade.

3 - Lei do Poupar: Pou-
par significa aumentar 
minha abundância hoje 
para utilizá-la no futuro. 
O ideal seria que você ti-
vesse a exata noção dos 
seus rendimentos e dos 

seus gastos, para analisar 
onde poderia retirar para a 
sua poupança. Lembrando 
que o dinheiro é uma ener-
gia, não devemos guardá-
-lo sem fim definido.

4 - Lei de Investir: Esta 
lei, diferentemente da an-
terior, mostra que o prati-
cante já tem um certo grau 
de consciência de prospe-
ridade. Pois só alguém que 
acredita muito em si, ousa 
fazer investimentos. Os 
investimentos podem ser 
na sua vida financeira, por 
exemplo, ações de empre-
sas ou mesmo ampliando 
ou iniciando seu próprio 
negócio. Ter um negócio 
próprio é a manifestação de 
muita cura do seu trauma 
de nascimento.

Julgamos, criticamos e 
culpamos aqueles que cha-
mamos de ricos. O pobre 
culpa o rico pelo seu infor-
túnio. E o rico culpa o pobre 
pela sua prisão nas man-
sões, nos seus muros altos, 
nos seus carros blindados. 
É um culpando o outro e 
ficando cada vez mais se-
parado no seu mundo de 
escassez. Cada um com sua 
escassez. O pobre com es-
cassez de dinheiro e o rico 
com escassez de paz.

Impossível uma socie-
dade prosperar a partir da 
culpa. Livre-se da culpa 
pela sua riqueza mate-
rial. Você pertence a um 
Universo abundante. Por 
isso, é natural ser próspe-
ro se você quiser.

Inspire profundamente 
a abundância e expire su-
avemente a escassez, pois 
você merece.

mariNélia leal é 
eNgeNheira química de 

Formação, mariNélia leal, 
depois de coNcluir sua pós-

graduação em gestão da 
qualidade, descoBriu o deseJo 

de traBalhar com pessoas e 
aJudá-las a ter uma vida com 

mais qualidade. moraNdo 
há 18 aNos em portugal, 

atua como terapeuta 
viBracioNal, liFe coach, 

Formadora e escritora desde 
1998 e meNtora de alta 

perFormaNce, com êNFase em 
Neuro meNtoriNg de miNdset 

milioNário desde 2017.
especialista em 

reBirthiNg/reNascimeNto 
e pré-escola uteriNa, 

mariNélia leal auxilia as 
pessoas a eNcoNtrarem e 

deseNvolverem o melhor de si.
realiza ateNdimeNto 

preseNcial em lisBoa, leiria 
e paço d’arcos e oN-liNe 

para todos os países de 
líNgua portuguesa. para 
mais iNFormaçoes, acesse 

: https://mariNelialeal.
com/ ou pelas redes sociais: 

https://www.FaceBook.com/
meNtoriadealtaperFormaNce 

e iNstagram @
mariNelialealNeuromeNtora. 

No caNal do YoutuBe 
siga pelo https://www.
YoutuBe.com/chaNNel/

uc01vod6JrF7
xgBilozo9Ndw.  

whats app 00351 
927356942
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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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