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Dra. Ngozi Okonjo-Iweala torna-se   
a primeira mulher à frente da OMC
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Comset Seduc

Governo de Goiás inicia entrega 
de tênis esportivos aos estudantes 
da rede pública estadual

O desafio na hora de dar
apoio emocional aos
pacientes com Covid-19

Governo do Tocantins 
promove encontro 
com produtores de leite 
e representantes de 
indústrias de laticínio

Governo do Tocantins 
alerta, aos municípios, 
que a Fonte de recursos 
do ICMS Ecológico recebe 
dados até 15 de março

Para complementar o uniforme escolar, atual gestão investe na aquisição de 
calçados adequados para os alunos. Mais de 78 mil pares do calçado já foram 
entregues em todo o Estado

URBANIZAÇÃO

Governo de Goiás e Prefeitura de 
Goiânia firmam parceria para acelerar 
regularização fundiária na capital
Intenção é eliminar burocracia e destravar andamento de processos que estavam parados há 
décadas. Grupo de trabalho foi criado com representantes dos Executivos municipal e estadual 
e começam trabalho na próxima segunda-feira (22/02)
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Divulgação

Dra. Ngozi Okonjo-
Iweala torna-se a primeira 
mulher à frente da OMC

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Cerca de 1/3 de pacientes 
internados com Covid-19 
podem desenvolver trombose

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Obstruções em vasos sanguíneos são relativamente 
comuns em quadros graves da doença provocada 
pelo coronavírus; especialistas orientam formas de 
prevenção, mesmo após a doença

Indivíduos infecta-
dos pelo novo corona-
vírus podem apresentar 
distúrbios de coagula-
ção, aumentando  o risco 
de trombose. Segundo 
uma pesquisa realizada 
pela Sociedade Brasilei-
ra de Angiologia e de Ci-
rurgia Vascular (SBACV), 
com 470 angiologistas 
do país, 39% dos médi-
cos atenderam ao me-
nos um paciente infec-
tado pela Covid-19 que 
desenvolveu trombose. 

O cirurgião vascular,  
Guilherme Cecílio, ex-
plicou que a trombose 
acomete cerca de um 
terço dos pacientes com 
Covid-19 internados em 
UTI.  “A doença  aumen-
ta o risco de ter trom-
bose porque promove 
anormalidades na coa-
gulação. E isso facilita a 
formação de coágulos 
por meio de um meca-
nismo ainda não total-
mente conhecido”. 

O especialista orien-
tou, ainda, que é im-
portante ficar atento 
aos sinais, mesmo após 
ter passado pela doen-
ça. “Fique atento aos 
sinais mais comuns 
de trombose,  que são 
dor, inchaço, aumen-
to da temperatura nas 
pernas, coloração ver-
melho-escura ou arro-
xeada e endurecimento 
da pele. Caso apresente 
sintomas, não deixe de 
procurar por assistên-

cia médica e fazer o exa-
me de Doppler Venoso, 
quanto mais precoce o 
tratamento, maiores se-
rão as chances de suces-
so”, explicou. 

CORAÇÃO
Para aqueles que já 

enfrentaram a Covid-19 
e se recuperaram, o cui-
dado também deve estar 
voltado para o coração. 
Segundo o cardiologis-
ta, Dr. Henrique Furta-
do, evidências apontam 
para riscos de conse-
quências graves e per-
manentes. “O fato é que 
mesmo indivíduos sem 
problemas preexisten-
tes ou fatores de risco 
para eventos cardiovas-
culares podem apresen-
tar alterações da função 
cardíaca. Sabemos que 

muitos desses pacientes 
supostamente recupera-
dos do coronavírus vão 
precisar de acompanha-
mento e uma possível 
reabilitação”, ressaltou.

Para o cardiologista, 
alguns sintomas po-
dem retornar, mesmo 
após o indivíduo estar 
aparentemente curado. 
“Entre os sintomas es-
tão cansaço excessivo, 
palpitações, falta de ar 
e dores de cabeça, no 
peito e musculares, por 
isso, é extremamente 
importante permane-
cer atento aos sinais do 
corpo e manter a rotina 
diária de atenção e de-
dicação à saúde e pro-
curar, orientações de 
seu médico”, finalizou 
o dr. Henrique Furtado.

Monik Helen

&&

No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço desta 
quinta-feira, 18, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com a der-
matologista Dra. Cassia 
Gomes. Na ocasião, a der-
matologista falou sobre 
os cuidados com a pele e 
principalmente as mãos 

com ressecamento. Na 
luta constante contra a 
Covid-19, um arsenal de 
produtos de higiene pes-
soal e limpeza da casa to-
mou conta das despensas. 
Mas esse uso, bem-vindo 
contra o coronavírus e ou-
tros germes, pede cuida-
dos. Ao empregar sabão e 

álcool com maior frequ-
ência, eles podem desgas-
tar as barreiras naturais da 
pele e agredir aquilo que 
fica mais exposto, nossas 
mãos. Para assistir esta en-
trevista acesse nosso por-
tal no YouTube: gazetaplay 
e confira a entrevista na 
íntegra. ItátIla Moura

Boa de briga, a dra. 
Ngozi Okonjo-Iweala deve 
ser nomeada como a 
nova presidente da OMC 
(Organização Mundial do 
Comércio). Com seu nome 
endossado, ela se torna a 
primeira mulher a chefiar a 
instituição em seus 25 anos 
de existência.

A dra. Ngozi Okonjo-
-Iweala comentou que di-
rigir a OMC exige ‘audácia 
e coragem mais que tudo’. 
No entanto, ela encontrou 
alguns obstáculos, pois mui-
tos a consideravam sem co-
nhecimentos técnicos para 
ocupar o cargo. A escolha 
de uma figura feminina para 
o cargo veio ainda como 
uma grande alegria aos 

que defendem a participa-
ção da mulher em grandes 
posições, como é o caso. 
Não é pouco ser a primeira 
mulher a comandar uma ins-
tituição como a OMC, ainda 
mais sendo negra e africana. 
Ngozi Okonjo-Iweala nas-
ceu em Ogwashi-Ukwu, no 
sul da Nigéria. Ela passou a 
maior parte de sua infância 

difícil com a avó. Ngozi saiu 
de casa ainda adolescen-
te, em 1973, para estudar 
economia em Harvard e, 
em 1981, obteve seu dou-
torado em Economia Re-
gional e Desenvolvimento 
pelo Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts, tornan-
do-se cidadã dos Estados 
Unidos em 2019.

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Quem nunca foi surpreendido por uma dor de dente daquelas, não é 
mesmo? Casos de urgências e emergências odontológicas têm aumentado 
e exigem atenção imediata

Quando é a hora certa de procurar o dentista?

Precisa Assessoria

Mesmo com os cuida-
dos devidos e toda a aten-
ção à saúde bucal, impre-
vistos acontecem. Nestas 
horas é preciso entender 
que a dor de dente pode 
significar, em certos casos, 
um grande problema. A 
odontóloga especialista em 
prótese dentária, Cláudia 
Martins, do Crool Centro 
Odontológico, explica que 
uma urgência odontoló-
gica é qualquer problema 
dentário que precisa ser 
resolvido imediatamente. 
Portanto, inclui desde in-
fecções, cáries extensas até 
traumas dentários e dores 
relacionadas ao dente do 
siso. “Em alguns casos, a 
dor ou sensibilidade re-
pentinas não caracterizam 
urgências, mas precisam 
ser examinadas. Nessas si-
tuações, um profissional 
deve avaliar o quadro o 
mais rápido possível, antes 
que a situação piore e ame-
ace ainda mais a saúde bu-
cal”, conta a profissional.

Já os casos de emergên-
cia odontológico são mais 
graves e podem implicar 
em risco à vida do pacien-
te. “Envolve uma situação 
crítica ou um perigo imi-
nente, em que a pessoa 
corre verdadeiro risco de 
vida, como sangramentos 

não controlados, celulite 
ou infecções bacterianas 
difusas, com aumento de 
volume (edema) de loca-
lização intraoral ou extra-
oral, e potencial risco de 
comprometimento da via 
aérea dos pacientes”, expli-
ca a Dra. Cláudia Martins.

No Crool, que é o maior 
centro odontológico do 
Brasil, o aumento de casos 
nos últimos meses se deu 
expressivamente em ocor-
rências de disfunções tem-
poromandibulares e bru-
xismo, conforme comenta 
a profissional. “Cresceu o 
número de pacientes com 
dentes quebrados ou fra-
turados, mas o maior au-
mento foi nos casos de bru-
xismo”, diz a especialista. 
Ela continua dizendo que 

“houve um desequilíbrio 
emocional e descarga das 
tensões do dia a dia” e que 
estes fatores tem reflexo na 
saúde bucal.

Por mais que se saiba 
o básico a respeito higie-
ne bucal, vale ressaltar que 
esses mesmos cuidados re-
gulares podem fazer toda a 
diferença para evitar uma 
urgência. “A escovação, uso 
de fio dental, visitas regu-
lares ao dentista, pelo me-
nos de seis em seis meses, 
exames periódicos de pre-
venção, em caso de esporte 
de contato, por exemplo”, 
enumera a odontóloga. Em 
tempos como esses, em que 
todo cuidado com a saúde 
é crucial, a atenção à saúde 
bucal não pode ficar esque-
cida. lucas/Kasane
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Comset Seduc

Seduc/GO - Em mais uma 
iniciativa inédita, o Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), iniciou 
a distribuição de milhares 
de novos tênis aos estudan-
tes da rede pública estadu-
al de ensino. A medida faz 
parte do conjunto de ações 
do Estado para levar mais 
segurança à comunidade 
educacional e contribuir 
para a maior equidade no 
ambiente escolar.

Os tênis estão sendo 

distribuídos de forma es-
calonada nas 40 Coordena-
ções Regionais de Educa-
ção (CREs) do Estado desde 
o início de 2021. Ao todo, já 
foram entregues 78.893 pa-
res do calçado, de diferen-
tes numerações, nas CREs 
de Águas Lindas, Campos 
Belos, Formosa, Goiás, 
Goianésia, Inhumas, Itabe-
raí, Iporá, Jataí, Luziânia, 
Minaçu, Novo Gama, Posse, 
Rio Verde, Santa Helena de 
Goiás, Trindade e Uruaçu.

Anunciados pelo go-
vernador Ronaldo Caiado 
no mês de agosto, os novos 
tênis chegam para com-
plementar o vestuário dos 
474 mil alunos das escolas 
estaduais. Agora, além dos 
kits de uniformes entregues 
no ano passado, os estu-

dantes contarão com um 
calçado adequado para a 
realização das atividades 
escolares. “A criança vai 
chegar bem vestida, será 
um convívio respeitoso 
entre todos os alunos. Lá 
não terá diferença de po-
der aquisitivo”, reforçou o 
governador ao falar sobre 
a entrega dos benefícios.

Para Caiado, a unifor-
mização dos alunos con-
tribuirá, principalmente, 
para garantir a equidade 
dentro das escolas do Esta-
do. “Não vai ter uma crian-
ça em Goiás que o Estado 
não vai dar uniforme com-
pleto, com tênis, mochila e 
material escolar, porque é 
para todos entrarem igual-
mente nas escolas”, afir-
mou o governador.

Governo de Goiás inicia entrega 
de tênis esportivos aos estudantes 
da rede pública estadual

Governo de Goiás e Prefeitura de 
Goiânia firmam parceria para acelerar 
regularização fundiária na capital

Divulgação/Agehab-GO

Para complementar o 
uniforme escolar, atual 
gestão investe 
na aquisição de 
calçados adequados 
para os alunos

Com o propósito de 
destravar o andamento 
de processos referentes 
à regularização fundiá-
ria de quatro bairros da 
capital, o presidente da 
Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab), Lucas 
Fernandes, e o secretário 
de Planejamento Urbano 
e Habitação de Goiânia, 
Agenor Mariano, firmaram 
parceria para a criação de 
um grupo de trabalho que 
terá como missão acele-
rar a entrega da escritura 
a moradores que esperam 
pelo benefício há déca-
das. Serão contempladas 
com a iniciativa famílias 
do Conjunto Vera Cruz, 
Jardim Europa, Bairro 

Anhanguera e Setor Sul.
De acordo com Lucas 

Fernandes, as atividades do 
grupo começam já na pró-
xima segunda-feira (22/02). 
“O governador Ronaldo 
Caiado está sensível às ne-
cessidades dessas famílias 
e dará todas as condições 
para que a regularização 
dos imóveis se concretize 
o mais rápido possível”, 
afirmou, ao citar a nova lei 
proposta pelo Executivo 
estadual que trata sobre o 
assunto. 

Do lado da Prefeitura, 
também há o compromisso 
de agilizar a análise e apro-
vação dos projetos, etapa 
que antecede a documen-
tação dos imóveis. “Essa 

parceria com a Agehab per-
mitirá que mais famílias da 
capital possam ter acesso 
às escrituras dos seus imó-
veis”, ressaltou Agenor Ma-
riano, durante a reunião 
realizada na última quarta-
-feira (17/02). 

A política de habitação, 
sustentada nos pilares da 
regionalização e da des-
burocratização, é uma das 
prioridades da gestão de 
Caiado. Além de subsídios 
para que a população goia-
na de baixa renda possa 
comprar a casa própria, o 
governador atua para a re-
gularização fundiária, com 
a entrega definitiva das es-
crituras dos imóveis.   

AGehAb/GO

Águas Lindas recebeu cerca de 27 mil pares de tênis para os alunos da rede pública estadual

n Marco Aurélio
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Em um país que a mãe chora com um filho nos braços, por falta de hospital, 
falta de comida no prato, estamos vivenciando uma hipocrisia a qual o País 
repudia. Vindo da corte de mais alta envergadura do Brasil. 

O Supremo deveria dar exemplos, mostrar empatia com o povo brasileiro, 
lutando contra políticos corruptos, assassinos, traficantes e etc, e não contra 
agressões virtuais. A classe política sofre agressões a anos de todos as partes, 
qualquer cidadão  pode desqualificar e acusar um parlamentar e nada é feito. 
Os paletos pretos se mostram acima de tudo e de todos, claro que não são, todos 
mas o povo está cansado. 

O STF foi fundado no ano de 1080 (213 anos), e nunca vivemos tamanha 
arbitrariedade como neste últimos anos na suprema corte. 

Quando se ofende um pai de família, ou lhe tiram o direto de ir e vir, quem 
se preocupa?

Sabemos que é preciso repudiar agressões, é necessário punir, mas com jul-
gamentos e investigação, não era necessário prisão em flagrante. 

O STF tem um dos salários mais bem pagos dos 3 poderes,( Executivo, Le-
gislativo e Judiciário), dinheiro público, então devem fazer o lição de casa e nos 
devemos cobrar sim, dos 11 ministros do STF. 

A lei precisa ser cumprida, e direitos iguais para todos. 

“Não faça o vírus circular, proteja quem você ama #ficaemcasa”

“Já experimentou acreditar 
em você? Tente... Você não 
faz idéia do que é capaz!”.

Intenção é eliminar burocracia e destravar andamento de processos. Os contemplados 
são do Conjunto Vera Cruz, Jardim Europa, Bairro Anhanguera e Setor Sul



Classificados

Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal4 Social/Geral

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com O desafio na hora de dar 

apoio emocional aos 
pacientes com Covid-19
Técnica de enfermagem destaca como era difícil ver os pacientes 
e familiares apostando suas esperanças neles

Dois tempos
1. A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu as 

inscrições para o Processo Seletivo Especial 2021, do 
Programa de Acesso à Educação Superior para Refu-
giados e Portadores de Visto/Acolhido Humanitário no 
Brasil. O Vestibular oferta uma vaga suplementar em 
cursos de graduação oferecidos pela UEG, conforme o 
Anexo II do Edital do Processo Seletivo Especial.

2. As inscrições vão até o dia 24 e serão realizadas 
exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico 
www.estudeconosco.ueg.br. Estão aptos a se inscrever 
candidatos que concluíram o Ensino Médio (ou equi-
valente) ou vão concluir até o ato da matrícula. Os can-
didatos serão classificados segundo o número de vagas 
oferecidas por curso. As provas objetivas e de redação 
serão realizadas presencialmente no dia 21 de março.

Premiação
A Coca-Cola Bandeirantes realizou dia desses, 

a premiação para três Cooperativas de Reciclagem 
parceiras do projeto Reciclar Pelo Brasil/Logística 
Reversa.  São elas: Cooperativa de Reciclagem de Lixo 
“Cooprec” e Cooperativa dos Catadores de Material 
Reciclável “Goiânia Viva”, em Goiânia e na Cooperati-
va de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis 
de Anápolis “Coopercan”, situada em Anápolis.

Vitrine

SALTO ALTO
A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministra das finanças 
do país africano, foi nomeada para chefiar a Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Ela tornou-se a primeira mulher 
e africana a liderar a organização e, assumirá as funções no 
dia 1º de março e o seu mandato, que pode ser renovado, 
expira em 31 de agosto de 2025. Ela está substituindo o 
diplomata brasileiro Roberto Azevêdo, que renunciou ao 
cargo em setembro de 2019. Veterana do Banco Mundial, 
Okonjo-Iweala enfrentou sete candidatos defendendo a 
capacidade do comércio de tirar as pessoas da pobreza

Divulgação

SAÚDE

n VOCÊ SABIA? 
Comer duas ou três 
bananas ao dia ajuda a 
superar a depressão.
n ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL- Sem fins 
lucrativos, a Associação 
Paulista de Gestão 
Pública (APGP), foi 
qualificada como 
Organização Social de 
Saúde, no âmbito do 
estado de Goiás.
n É HOJE - Nesta 
manhã, às 10 horas, o 
Palácio das Esmeraldas 
vai a brigar a solenidade 
de posse de Henderson 
Rodrigues, como 
secretário estadual de 
Esporte.  
n ABERTO PARA 
VENDAS - Em 
parceria com a EA3 
Urbanismo, a EBM 
Desenvolvimento 
Imobiliário está 
comercializando 
unidades do 
Residencial Kazas 
Jardins Bellágio, na 
região do Parque 
Atheneu. O Condomínio 
fechado de casas traz o 
melhor custo-benefício.

Raíssa GuadalupeADEGA 
DIGITAL 
Os sócios 
Nayana Meireles 
e Gustavo 
Brandão levaram 
sua empresa, a 
Adeguita para 
a internet, ação 
que trouxe 
um resultado 
satisfatoriamente 
surpreendente. 
A marca passou 
a se chamar 
Adeguita Digital, 
com carta 
de vinhos no 
Instagram: @
adeguitavinhos

Arquivo

n EMPODERAMENTO 
FEMININO - Nesta 
manhã, a partir 
das 8h, na sede da 
Consciente Construtora 
e Incorporadora, a 
psicóloga Teresa Cristina 
de Oliveira conduz 
um bate-papo sobre 
assertividade e regulação 
emocional nas relações, 
dentro do programa 
Empodera, promovido 
pela construtora, para 
o público feminino 
da empresa, que são 
realizados encontros 
a cada três meses, 
com foco na busca de 
transformações nas 
relações diárias entre 
as mulheres, com a 
sociedade e 
consigo mesmas
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Ag. BrAsíliA - Técnica de 
enfermagem há 18 anos, 
dos quais 12 são no pron-
to-socorro (PS) do Hospi-
tal Regional da Asa Norte 
(Hran), Karina de Jesus 
Silva é uma das pessoas 
que compõem o time dos 
Heróis da Saúde.

Ela sempre quis atuar 
na área da Saúde, mas ti-
nha muito medo de não 
dar conta. No entanto, 
durante o estágio desco-
briu o quanto é impor-
tante esse trabalho “de 
poder ajudar as pessoas 
no momento da fragili-
dade da saúde”.

Com atuação no 
pronto-socorro durante 
toda a pandemia, a técni-
ca de enfermagem desta-
cou que o maior desafio 
foi ter que ser o apoio in-
condicional pra cada pa-
ciente que se internava 
no PS sem saber ao certo 
o que aconteceria, sem 
ter nenhum familiar por 
perto pra ficar junto.

“Foi bem difícil ver pa-
cientes ligando para os fa-
miliares dizendo que iriam 
ser intubados, chorando e 
depositando na gente toda 
a esperança de sair bem de 
tudo aquilo”, relembra.

Karina foi diagnosti-
cada com Covid-19 em 
junho de 2020, mesmo to-
mando todas as medidas 
de prevenção, utilizando 
todos os equipamentos 
de proteção individual 
disponibilizados.

“Tive sintomas mais 
amenos como dor de ca-
beça, febre e calafrios, 
mas o que me deixou 
muito triste foi perder 
um colega de profissão 
que tomou posse na Se-
cretaria de Saúde junto 
comigo e que lutou bra-
vamente pela vida. Tal-
vez tenha sido um dos 
momentos mais difíceis 
pra mim durante toda 
pandemia”, lamenta.

Para a técnica de en-
fermagem, o profissional 

de saúde exerce um papel 
muito importante, não 
só nos cuidados presta-
dos aos pacientes graves 
mas também na preven-
ção da Covid-19, dando 
exemplo e cobrando da 
sociedade que sigam as 
medidas de isolamento.

Vacinada contra a Co-
vid-19 no primeiro dia, 
em 19 de janeiro, Kari-
na disse que foi “incrível 
poder participar desse 
momento, ter o privilé-
gio de poder ser umas 
das primeiras pessoas a 
receber a tão sonhada e 
polêmica vacina”.

A técnica de enferma-
gem se diz muito feliz e 
com o coração cheio de 
esperança de que, com a 
vacinação, será possível 
chegar ao controle das 
mortes e ao fim da pande-
mia. Ela conta que se sen-
te mais segura para traba-
lhar e com a esperança de 
que a vacina chegue, em 
breve, para todos.

Breno Esaki /Agência Saúde

Com atuação no pronto-socorro durante toda a pandemia, a técnica de enfermagem 
destacou que o maior desafio foi ter que ser o apoio incondicional pra cada paciente que 
se internava no PS sem saber ao certo o que aconteceria
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Os gestores dos 139 mu-
nicípios tocantinenses têm 
até o dia 15 de março, me-
nos de um mês, para inserir 
as informações e os docu-
mentos comprobatórios 
necessários para preencher 
o questionário e obter os 
recursos do ICMS Ecológi-
co. Os dados devem ser lan-
çados de forma virtual, no 
Sistema Informatizado de 
Gestão do ICMS Ecológico 
para o Estado do Tocantins 
(Siseco), por meio do site 
http://www.icms ecológico.
to.gov.br, e são relativos ao 
exercício de 2020.

A Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Semarh) é respon-
sável pela gestão do sistema 
e pela consolidação dos ín-
dices do ICMS Ecológico, 
que, neste ano, completa 
19 anos de implementação 
no Tocantins. Em termos 
de percentual destinado ao 
ICMS Ecológico, 13% do re-
passe do imposto do Estado 
sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual 
e intermunicipal e de co-
municação (ICMS) aos mu-
nicípios, e da quantidade de 

critérios avaliados.
O Tocantins é um dos 

estados mais avançados no 
Brasil, conforme destaca a 
secretária Miyuki Hyashida. 
“O Tocantins é o estado que 
mais distribui recursos de 
ICMS Ecológico no Brasil. 
O estado de São Paulo, por 
exemplo, distribui menos de 
1%. São recursos diretamen-
te relacionados às ações 
ambientais e à proteção dos 
ecossistemas”, pontua.

A diretora de Instru-
mentos de Gestão Ambien-
tal da Semarh, Marli Santos, 
faz o alerta para a proximi-
dade do fim do prazo, espe-
cialmente aos municípios 
que tiveram mudança de 
gestão e ainda não inicia-
ram o preenchimento do 
questionário. “Esse é um 
recurso significativo, uma 
remuneração pelos servi-
ços ambientais. Quem faz o 
melhor trabalho e compro-
va, recebe mais”, ressalta.

A diretora destaca que 
uma grande parte dos mu-
nicípios do Tocantins tem, 
no instrumento ambien-
tal, uma fonte importan-
te de recursos. “Em São 
Félix, por exemplo, 86% 
da transferência de ICMS 

recebida pelo município 
é oriunda do ICMS Ecoló-
gico. Portanto, preencher 
o questionário e compro-
var as ações e critérios são 
fundamentais para aces-
sar esse dinheiro”, afirma.

O repasse financeiro 
subiu consideravelmente 
em quase duas décadas 
desde a implementação do 
instrumento e o valor dis-
tribuído entre os municí-
pios aumentou em torno de 
1.700%. No total, mais de R$ 
650 milhões já foram repas-
sados aos municípios por 
meio do ICMS Ecológico, de 
acordo com dados da Secre-
taria de Estado da Fazenda 
(Sefaz), órgão responsável 
pela publicação dos índices 
provisórios e definitivos do 
mecanismo financeiro.

CRITÉRIOS
São seis critérios ana-

lisados para pontuação: 
Política Municipal de Meio 
Ambiente; Controle de 
Queimadas e combate de 
Incêndios; Conservação da 
Biodiversidade (represen-
tado por Terras Indígenas e 
Unidades de Conservação); 
Saneamento Básico; Uso 
e Conservação dos Solos; 

e Turismo Sustentável. Os 
municípios não são obriga-
dos a reverter a parcela do 
ICMS Ecológico em ações 
ambientais, mas a grande 
maioria acaba fazendo isso 
para continuar pontuando 
no ano seguinte e manter 
ou aumentar o percentual.

Para muitos municípios, 
o investimento nas ações 
ambientais citadas no 
questionário é uma opor-
tunidade de elevar o per-
centual do ICMS Ecológico 
no ano seguinte, colocando 
em prática projetos em prol 
da conservação e preserva-
ção do meio ambiente. É o 
caso do município de Alvo-
rada que, no ano passado, 
recebeu R$ 510.873, rela-
tivos ao ICMS Ecológico, 
o que representa 3,1% do 
total do ICMS transferido.

O secretário do Meio 
Ambiente de Alvorada, 
Wnilton Tavares, afirma que 
busca formas de aumentar 
a pontuação do município, 
que já concluiu o preenchi-
mento deste ano. Ele expli-
ca que pretende aderir ao 
Protocolo do Fogo, além de 
desenvolver outras ações. 
“Assim, vamos conseguir al-
cançar uma pontuação me-

lhor, obter o retorno signi-
ficativo para que possamos 
desenvolver, durante o ano, 
as ações do nosso calendá-
rio ambiental”, afirma.

O recurso do ICMS Eco-
lógico, segundo o secretário, 
é investido na própria área 
ambiental. “No ano de 2020, 
que foi atípico por conta da 
pandemia, conseguimos 
adquirir equipamentos de 
proteção individual para a 
associação dos catadores de 
material reciclável e reali-
zamos projetos dentro das 
nossas Áreas de Preservação 
Permanente e de Educação 
Ambiental, em parceria com 
a Secretaria de Educação, 
por exemplo”, conta.

SUPORTE
Além de ter realizado a 

capacitação de represen-
tantes de todos os muni-
cípios para operação no 
Siseco, a Semarh continua 
oferecendo suporte técni-
co e respondendo dúvidas 
neste primeiro ano de uso 
da plataforma. Os muni-
cípios que encontrarem 
dificuldade ou que neces-
sitem de qualquer supor-
te podem entrar em con-
tato pelos telefones (63) 
3218-7696 e (63) 99936-
0696 (WhatsApp) ou pelo 
e-mail http://suporte.sise-
co@semarh.to.gov.br.

Camila mitye/
Governo do toCantins

SEAGRO

Governo do Tocantins promove encontro com produtores 
de leite e representantes de indústrias de laticínio
A convite do secretário da Seagro, Jaime Café, o secretário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura (Mapa), Cesar Halum, participou da reunião e explanou sobre as 
discussões que tramitam na esfera federal e têm comprometido o preço do leite

Leide TheophiLo/Governo 
do TocanTins - O Governo 
do Tocantins, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Agricultura, Pecuária 
e Aquicultura (Seagro), 
ciente de um problema de 
conjuntura nacional com 
relação ao preço do leite, 
promoveu um encontro 
com representantes de la-
ticínios e de produtores da 
cadeia leiteira. A reunião 
ocorreu na quarta-feira, 
17, na sede da Seagro.

A convite do secretá-
rio da Seagro, Jaime Café, 
o secretário de Política 
Agrícola do Ministério da 
Agricultura (Mapa), Cesar 
Halum, participou da reu-
nião e explanou sobre as 
discussões que tramitam 
na esfera federal e têm 
comprometido o preço 
do leite em todo o país. 
“O que está ocorrendo é 
chamado de Tempesta-
de Perfeita para o setor do 
leite. Houve uma diminui-
ção do consumo, houve o 
aumento da produção e a 

importação de leite de pa-
íses do Mercosul como a 
Argentina e Uruguai. Não 
obstante, também houve 
o aumento dos preços dos 
insumos básicos, como 
por exemplo o milho e a 
soja, que compõem a ra-
ção do gado leiteiro. É pre-
ciso achar um ponto de 
equilíbrio e o Mapa não 
pode interferir nas rela-
ções comerciais de impor-
tação e exportação, mas 
diante dessa Tempestade 
estamos trabalhando para 
que não haja concorrên-
cia desleal e que produtos 
vendidos dentro do Brasil 
não prejudiquem quem 
produz, quem comerciali-
za e quem consome”, pon-
tuou Cesar Halum.

Conforme o presiden-
te da Câmara Setorial do 
Leite, Marco Antônio Pi-
tondo, o prejuízo já é con-
siderável para o produtor 
do Tocantins. “Estamos 
passando por um mo-
mento muito difícil, tanto 
para o produtor quanto 

para a indústria. É na ver-
dade uma situação catas-
trófica. E todas as ações 
que vamos tomar, daqui 
para frente, com certeza 
vão impactar bastante na 
cadeia produtiva do leite. 
Ouvimos tanto as infor-
mações do Governo do 
Tocantins quanto sobre o 
que está ocorrendo nacio-
nalmente e, mesmo diante 
de tal cenário, nossa espe-
rança foi renovada nessa 
reunião. A presença de vá-
rias instituições apresen-
tando possíveis soluções 
já nos fizeram vislumbrar 
um futuro com resultados 
mais favoráveis”, declarou 
o presidente.

José Emerson Ca-
valcante Gomes é um 
pequeno produtor de 
leite no município de 
Barrolândia e, depois de 
participar das discussões, 
considerou que é possível 
uma retomada da cadeia 
produtiva do leite. “Que-
remos uma melhoria 
para o pequeno produtor. 

Nós sabemos que, hoje, 
o custo de produção de 
leite em uma propriedade 
com o encarecimento dos 
insumos agropecuários, 
o custo de energia elétri-
ca, a falta de informação 
e de assistência técnica 
qualificada, gerou esse 
conflito. O produtor tem 
a esperança de melhorar 
e ser bem remunerado, 
pois o leite é uma questão 
social tanto no Estado do 
Tocantins como em todo 
o país, nossa dificulda-
de diante do que nos foi 
apresentado pode norte-

ar em busca de soluções”, 
pontuou o produtor.

Segundo o gestor da 
Seagro, Jaime Café, é de 
interesse do governador 
Mauro Carlesse que haja 
um acordo entre os pro-
dutores e os laticínios. 
“Ao intermediar esse en-
contro, nós ouvimos as 
demandas dos produto-
res e da indústria. Des-
sa forma, é possível, por 
meio de um esforço de 
instituições públicas e 
privadas, reforçar o setor 
sem que haja prejuízos 
para ambas as partes”, 

ponderou Jaime Café. O 
gestor também colocou 
o corpo técnico da secre-
taria à disposição para 
orientar e verificar onde é 
necessário fazer um pro-
grama de gestão, custo de 
produção com a finalida-
de de proporcionar, aos 
criadores de gado leitei-
ro, preço justo na hora de 
vender para o mercado. 
“Organizar e fortalecer a 
cadeia produtiva do leite 
irá agregar todos os in-
teresses dos produtores 
e da indústria”, concluiu 
Jaime Café.

Divulgação

MEIO AMBIENTE

Governo do Tocantins alerta, aos municípios, que a Fonte 
de recursos do ICMS Ecológico recebe dados até 15 de março

Semarh/Governo do Tocantins
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r CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE 

AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANA GLAUCIA 
DE OLIVEIRA SALES, CPF: 564.682.611-04.

PROTOCOLO: 112.069
REQUERIMENTO Nº 49565

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ANA GLAUCIA DE OLIVEIRA SALES, 
CPF: 564.682.611-04, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA B 
LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORIPA III, LOTE 04 DA 
QUADRA 52 CONJUNTO B, SETOR 01, PARQUE DA BARRAGEM, NES-
TA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
CASA B LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORIPA III, 
LOTE 04 DA QUADRA 52 CONJUNTO B, SETOR 01, PARQUE DA BAR-
RAGEM, NESTA CIDADE QNP 18 CONJUNTO H CASA 10, CEILÂNDIA 
SUL, BRASÍLIA-DF 72231808, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 54.157 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 37.870,50 ( trinta e sete 
mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de 
prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que 
se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de 
Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – 
Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Classificados&Editais (62) 3249-8883
editais@gazetadoestado.com.br

Publicidade 
Legal 

no Jornal 
Gazeta

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 
EURO  TRUCKS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  LTDA,  CNPJ/CPF  n°
30.222.430/0001-19,  torna público que requereu da SANEAGO de
Goiânia a vistoria e o documento de autorização de lançamento de
efluentes  não  domésticos  ,   processo N° 98/2021,  localizado  na  AV
PEDRO  LUDOVICO  TEIXEIRA,  Número  4037,  Quadra  137,  Lote  15,
Parque Oeste Industrial, CEP: 74.375-400, Goiânia – GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A ECOVEL LTDA EPP, CNPJ: 07.274.473/0001-26, torna público que
requereu  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável (SEMMADES) - Iporá-GO, a Renovação
da Licença Ambiental  Simplificada,  Proc.  n° 0006908/2019 para a
atividade  de  comercio  varejista  de  produtos  saneantes
domissanitários, localizada na Av. 15 de Novembro, Qd 02 Lt 14 S/N
Centro - Iporá-GO, CEP: 76200-000.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
AZELAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME, inscrita com CNPJ
Nº  26.352.793/0001-00  torna  público  que  requereu  da  Agência
Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA, a Renovação da
Licença  Ambiental  de  Operação  Nº  183/2018  –  Processo  N.º
68761376,  para  a  atividade  de  Imunização  e  controle  de  pragas
urbanas. Localizada na Avenida Guarapari, Nº 1172 Qd. 33 Lt. 26
Casa 02 – Setor Jardim Atlântico - CEP: 74.343-020 – Goiânia – GO.

A EMPRESA SANTIAGO DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS
LTDA, CNPJ 40254986000140, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À
AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA, A LICENÇA
AMBIENTAL  FÁCIL,  PARA  ATIVIDADE  478490000  -  COMÉRCIO
VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), SITO NA AV
PLANALTO, N 1076, QD N, LT 06, CASA 01, JARDIM BELA VISTA -
MUNICÍPIO: GOIANIA (GO) - CEP: 74863200. FOI DETERMINADO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E/OU NÃO FOI DETERMINADO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAA EMPRESA SANTIAGO DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS

LTDA, CNPJ 40254986000140, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA, A LICENÇA
AMBIENTAL  FÁCIL,  COM  VALIDADE  DE  28/01/2025,  PARA
ATIVIDADE  478490000  -  COMÉRCIO  VAREJISTA  DE  GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), SITO NA AV PLANALTO, N 1076,
QD N, LT 06, CASA 01, JARDIM BELA VISTA - MUNICÍPIO: GOIANIA
(GO) - CEP: 74863200.



Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 7Entretenimento

João é hostil com René. 
Jeff inventa para Lincoln 
que está namorando Mari. 
Dandara e René conversam 
com João. Duca recebe seu 
primeiro salário como pro-
fessor da academia. Mari 
conta para Jeff que tem um 
namorado no interior. Edgard 
e Lucrécia anunciam o Show 
de Talentos na Ribalta. Duca 

convida Bianca para uma 
noite romântica. Gael convi-
da Dandara e João para jan-
tar. Bianca comenta com BB 
que terá sua primeira noite 
com Duca. João se encanta 
com Bianca. Bianca dá uma 
foto de Ana para Karina. Dan-
dara conta para Delma que 
pediu ajuda a René, e que o 
ex-marido está recuperado. 

Malhação “Sonhos”

Flor do Caribe

Gênesis

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Dionísio chama pela ciga-
na ao ver Aurora, parecen-
do sofrer uma alucinação. 
Manolo avisa a Samuel que 
Aurora conseguiu instalar o 
aparelho de escuta no tele-
fone de Dionísio. Na mina, 
Cassiano e Duque acreditam 
estar ricos. Quirino vai ao 
Flor do Caribe e dança com 
Nicole. Guiomar ameaça 
contar o que sabe sobre a 

verdadeira identidade de Di-
onísio. Ele avisa a Otto que 
foi descoberto por Manolo 
e Aurora, e pede ajuda para 
sair do país o mais rápido 
possível. Alberto ouve a 
conversa do avô com Otto. 
Alberto diz a Guiomar que 
se sente melhor depois de 
ter ido à consulta médica. 
Guiomar estranha o compor-
tamento carinhoso do filho. 

Isabel avisa a Tancinha 
que o Juiz é quem decidirá 
sobre a guarda de Carol e 
os irmãos. Giovanni se as-
susta com o descontrole 
de Bruna. Francesca procu-
ra Rodrigo na clínica e diz 
que aceita se casar com 
ele. Tancinha fica arrasada 
quando Adônis lhe diz que 

Apolo e Tamara ficarão noi-
vos. Camila afirma a Leoz-
inho que sabe tudo sobre 
ele. Tancinha revela a Beto 
que talvez esteja se apaix-
onando por ele. Jéssica diz 
a Carmela que o plano para 
colocar Shirlei na cadeia 
inclui acusação de roubo 
de joias e agressão. 

Amat ameaça Terá e 
Nadi. Danina discorda 
de Aya. Terá tenta con-
trolar a esposa. Harã e 
Abrão invadem o palácio. 
Sunuabum descobre que 
o irmão foi capturado. Di-
ante de Ekur, Enlila nega 
que Dnin-Sim seja filho do 
general. Nidana desconfia 

de Danina. Lamassi ten-
ta de aproximar de Iafa. 
Nadi pressiona Terá para 
se casarem. Abrão aceita 
o desafio proposto por 
Dnin-Sim. Abrão cai na 
armadilha do príncipe. O 
sumo-sacerdote Kissare 
acaba sendo vítima da mal-
dade de Morabi. 

Joyce apoia Ivan. Dita es-
tranha quando Silvana para 
de respondê-la. Dantas as-
sume para Eurico a culpa 
sobre o desfalque na empre-
sa, e Cibele se surpreende 
com o pai. Ritinha teme que 
Eugênio tenha descoberto 
sobre seus dois casamen-
tos. Dita encontra Silvana 
desmaiada e chama uma 
ambulância. Eurico e Simone 
se desesperam com o esta-
do de Silvana. Bibi descon-
fia do comportamento de 
Rubinho. Simone confronta 

Dita. Eugênio conversa com 
Ritinha. Cândida desconfia 
de que Jeiza ainda goste de 
Zeca. Joyce pede que Ivan 
fique em sua casa. Cibele 
conversa com Dantas sobre 
sua paixão por Silvana. Ruy 
flagra Ritinha falando com 
Zeca e pega sua arma para 
se vingar do rapaz. Ruy vai 
ao encontro de Zeca, e Rit-
inha se desespera. Silvana 
agradece Dantas por ter as-
sumido a culpa do desfalque 
na empresa. O agiota cobra 
a dívida de Silvana.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

A esposa estava lavando a louça, 
enquanto seu marido tomava 

uma cerveja sentado no sofá. 
De repente o marido se vira 

para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia! 

TEIXEIRA MENDES CONTA

Regina Santos Costa, 
professora de gastrono-
mia da Cruzeiro do Sul 
Virtual dá dicas e apre-
senta opções de dar água 
na boca nesse período.

Com temperaturas 
cada vez mais altas, nada 
melhor que sobremesas 
para refrescar e aliviar 
o calor. Pensando nisso, 
a coordenadora do cur-
so de Gastronomia da 
Cruzeiro do Sul Virtual, 
professora Regina San-
tos Costa, traz opções 
de sobremesas geladas e 
mais leves para a época 
mais quente do ano.

INGREDIENTES
500 g de banana 
com casca

MODO DE PREPARO
Descasque as bananas.
Corte em rodelas e leve 
ao freezer em um pote 
por pelo menos 8 horas.
Retire do freezer e bata 
no processador até 

formar um 
creme uniforme.
Sirva ou retorne ao 
freezer (não deixe 

descongelar muito 
antes de retornar ao 
freezer). Você pode 
ainda misturar gotas de 

chocolate amargo ou 
pedacinhos de nozes 
depois de bater no 
processador.

 SORBET DE BANANA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

SALADA DE FRUTAS NO PALITO

INGREDIENTES
Escolha três frutas 
de sua preferência. 
Procure apostar e 
brincar com cores e 
texturas, utilizando por 
exemplo: melancia, 
manga, abacaxi, 
banana, laranja, kiwi, 
mação, pera, morango, 

pêssego, uva 
entre outros.

Modo de fazer:
Corte as frutas que 
forem possíveis em 
cubos médios. A uva e 
o morango podem ser 
utilizados inteiros.
No palito de churrasco, 

coloque de dois a 
três tipos de frutas, 
intercalando-as para 
ganhar colorido 
e garantir uma 
apresentação rica.
Se preferir pode fazer 
uma calda de suco de 
limão com uma colher 
de açúcar. Esta calda 

irá garantir que as 
frutas não escureçam 
e permaneçam com 
aspecto de fruta fresca.
Observação: estes 
espetos devem ser 
armazenados sobre 
refrigeração e procure 
servi-los em no máximo 
duas horas.

freepik.com

Gabrielle Henderson no Unsplash
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 H Y M L A S U N I S

 O S U O P E R T T F

 G T B O M B E I A F

 O L U C I R T N E V

 L N F H T N N D N D

 N A T U R A L D N Y

 C N R M I N U T O G

 C T F D M N M M H E

 R F T D L N T D N M

 D S A N G U E L A B

 C O R P O T F F M O

 G R N M G D F N A Ã

 E T C E T N N B T G

 S I C L T F N M T R

 P L F E D I F N L O

 E O G T N S L D R F

 C H H R M I S C F E

 I M D I Y C A O L S

 E H C C C O M R T A

 E L L O C T A A L R

 C M P N N T R Ç D A

 O E G E D N G Ã G M

 D C N L S N F O T A

 A L C F N A L G N C

 H T N N T L F L D S

 C E O T L U D A R E

 E C D N Y T T R R T

 F D E L O I R T A L

 M N O H N U P T D C

Curiosidades sobre o coração

• É um ÓRGÃO musculoso responsável 
por impulsionar o SANGUE por todo 
o CORPO;

• PESA entre 250 e 400 GRAMAS;

• Tem aproximadamente o TAMANHO 
um pouco maior do que um PUNHO 
de homem adulto FECHADO;

• Em um ADULTO em REPOUSO, bate 
cerca de 70 a 85 vezes por MINUTO 
e, durante um exercício FÍSICO, pode 
chegar a 140 batimentos por minuto;

• BOMBEIA, aproximadamente, 7500 
LITROS de sangue por dia;

• É composto por quatro CÂMARAS: 
átrio esquerdo e ÁTRIO direito (supe-
riores) e VENTRÍCULO esquerdo e 
ventrículo direito (inferiores);

• O nó SINUSAL é responsável pelo estí-
mulo ELÉTRICO que faz o CORAÇÃO 
bater, funcionando como uma ESPÉ-
CIE de marca-passo NATURAL.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Estranha criatura 
é o homem, não 

pede para nascer, 
não sabe como viver 
e não quer morrer.

É essencial tomar 
as decisões certas 
para obter resulta-
dos financeiros. Um 

passo importante é conectar-
-se aos seus valores e assu-
mir uma postura altruísta. O 
ingresso do Sol em Peixes vai 
promover autoconhecimento e 
iluminar a sua espiritualidade.

Ficam em desta-
que as decisões 
financeiras e a ava-
liação das relações 

afetivas. Para tudo melhorar, 
é preciso entender o seu mo-
mento. Busque promover os 
projetos com leveza. O ingresso 
do Sol em Peixes vai iluminar os 
seus projetos e as suas ideias.

Em silêncio e com 
uma postura re-
siliente, você vai 

conseguir tomar as decisões 
certas para conduzir a sua 
filosofia de vida. Você está 
transitando um ciclo mais 
emocional e espiritual. O in-
gresso do Sol em Peixes vai 
iluminar a carreira e as metas.

É um dia impor-
tante para fazer 
escolhas melho-

res envolvendo amizades e 
projetos. O desapego é muito 
bem-vindo! A fé e a autocon-
fiança vêm da conexão com 
novos valores. O ingresso do 
Sol em Peixes vai iluminar a 
sua filosofia de vida.

A flexibilidade 
para lidar com 
pessoas e opi-

niões diferentes vai ajudá-lo a 
fazer escolhas melhores para 
o futuro. É preciso promover 
a autocura e o perdão. O in-
gresso do Sol em Peixes vai 
iluminar os movimentos rela-
cionados a bens materiais.

É preciso vencer 
os questiona-
mentos, porque 

eles desestruturam a sua for-
ma de trabalhar e produzir. É 
preciso superar os conflitos 
para fazer escolhas melho-
res. O ingresso do Sol em 
Peixes vai iluminar o relacio-
namento amoroso.

Os sentimentos 
por uma pessoa 
ficam em des-

taque e pedem habilidades 
emocionais para tomar uma 
decisão afetiva. É preciso 
entender o momento e de-
senvolver a autoestima. O in-
gresso do Sol em Peixes vai 
iluminar o trabalho e a rotina.

O céu pede sabe-
doria no relacio-
namento afetivo. 

Existem desafios que devem 
ser superados a dois. Bus-
que conectar-se às necessi-
dades de carinho para uma 
boa tomada de decisão. O 
ingresso do Sol em Peixes 
vai iluminar os afetos.

Tenha atenção 
com as rivalidades 
e a competição no 

ambiente de trabalho ou na 
estrutura de sua rotina. É pre-
ciso levar em consideração o 
todo. A conexão em família 
é necessária. O ingresso do 
Sol em Peixes vai iluminar as 
relações familiares.

É um bom dia 
para fazer esco-
lhas melhores no 

campo financeiro, porque o 
autovalor está sendo testa-
do. O ingresso do Sol em 
Peixes vai iluminar as rela-
ções de convivência. Falar 
sobre os sentimentos é es-
sencial para curar.

Tenha atenção com 
rivalidades e desa-
fetos. O céu pede 
sabedoria para in-

teragir com os sentimentos e 
as expectativas com pessoas 
próximas. Aproveite para fa-
zer escolhas melhores. O in-
gresso do Sol em Peixes vai 
iluminar os ganhos materiais.

Os sentimentos 
tendem a ser repri-
midos e será impor-

tante expressar o que espera 
das pessoas à sua volta. Você 
está em condições de promo-
ver curas e de ressignificá-las. 
O ingresso do Sol em seu sig-
no ilumina os seus caminhos 
e gera novas possibilidades.

Caolvin e Haroldo
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