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“Perturbou minha família”: Rodrigo Bocardi 
relata suposta ameaça de Nego Di
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MUDANÇA NA GESTÃO
CULTURA

PANDEMIA

Caiado destaca 
função social do esporte 
na posse de Henderson Rodrigues

Bibliotecas adotam 
sistema drive-thru 
para devolução 
de livros emprestados

Secretários da Fazenda 
solicitam, ao Ministério da 
Saúde, medidas urgentes 
para enfrentamento da 
segunda onda da Covid-19

Ao repassar comando da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) a 
Henderson Rodrigues, governador reforça importância da pasta 
para garantir cidadania e proteção a crianças e adolescentes. 
Mudança ocorre em período marcado por investimentos recordes 
do Governo de Goiás no setor. “As pessoas devem sentir o 
reconhecimento do Estado para que, amanhã, os jovens não 
sejam sequestrados pelo narcotráfico e criminalidade”, afirma
Hegon Correa e Wesley Costa

PARECER JÁ FOI FAVORÁVEL

PL do Judiciário goiano substitui 100 
cargos efetivos por 102 comissionados

Conforme os gestores, a redução do custeio 
de leitos pelo Ministério da Saúde, em meio ao 
agravamento da pandemia, afeta todo o país

Divulgação/Secec

Esequias Araújo/Governo do Tocantins
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“Perturbou minha família”: Rodrigo 
Bocardi relata suposta ameaça de 
Nego Di, do BBB21

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Assinatura 
escaneada em 
petição inicial não 
tem valor jurídico

Assinatura escanea-
da, por se tratar de uma 
mera inserção no do-
cumento, não encontra 
amparo legal, e, portan-
to, não tem validade no 
mundo jurídico. Com 
esse entendimento, a 
1ª turma do TRT da 18ª 
região não analisou o 
mérito dos recursos de 
três executados em um 
processo trabalhista. A 
decisão unânime acom-
panhou o voto do relator, 
desembargador Weling-
ton Peixoto.

Os executados recor-
reram após serem inclu-
ídos no polo passivo de 
um processo de execu-
ção. Ao analisar o recur-
so, o relator entendeu 
que não poderia admitir 
os agravos de petição por 
irregularidade processu-
al. Ele explicou que os re-
correntes juntaram aos 
autos procurações com 
assinaturas escaneadas.

O magistrado apon-
tou precedentes do TST 
e do próprio TRT da 18ª 
região no sentido de 
que a assinatura esca-
neada não tem valida-
de no mundo jurídico. 
Para o relator, os advo-
gados dos executados 
não têm poderes para 
representá-los.

MIgalhas

TRF-2 analisará caso de 
empresa que concede convênio 
de saúde

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

O Tribunal deverá reexaminar admissibilidade de 
recurso extraordinário

O TRF da 2ª região 
deve reexaminar admis-
sibilidade de recurso ex-
traordinário para saber 
se empresa que concede 
convênios de saúde a seus 
empregados como bene-
fício trabalhista - junto a 
médicos, clínicas e hos-
pitais privados - deve ser 
considerada como opera-
dora de plano. A determi-
nação é da ministra Rosa 
Weber, do STF.

Uma empresa do 
ramo industrial apre-
sentou reclamação do 
Supremo após o Órgão 
Especial do TRF da 2ª 
região ter negado pro-
cedimento a agravo em 
recurso extraordinário. 
Aquele Tribunal ana-
lisou a questão sob a 
perspectiva já decidida 
pelo STF, que decidiu no 
RE 597.064:

“É constitucional 
o ressarcimento pre-
visto no art. 32 da Lei 
9.656/98, o qual é apli-
cável aos procedimentos 
médicos, hospitalares ou 
ambulatoriais custeados 
pelo SUS e posteriores a 
1.9.1998, assegurados o 
contraditório e a ampla 
defesa, no âmbito admi-
nistrativo, em todos os 
marcos jurídicos.”

Ao apreciar a recla-
mação, a ministra Rosa 
Weber considerou que 
a decisão anterior usur-
pou a competência do 
STF para o exercício do 
juízo definitivo.

“A decisão reclama-

da, no que nega o exer-
cício do juízo prévio 
de admissibilidade do 
recurso extraordinário 
atinente ao vínculo ju-
rídico entre a ANS e as 
empresas mantenedo-
ras de planos de saúde 
de forma gratuita para 
os seus empregados - 
questão prejudicial à 
controvérsia relativa ao 
ressarcimento ao SUS - 
usurpa a competência 
desta Suprema Corte 
para o exercício do juí-
zo definitivo.”

Para a ministra, a 
controvérsia do caso - 
vínculo jurídico entre 
a ANS e as empresas 
mantenedoras de pla-
nos de saúde de forma 
gratuita para os seus 
empregados - extrapola 
o imbróglio atinente à 
constitucionalidade do 
art. 32 da lei 9.656/98, 
no que diz com a impo-
sição de ressarcimento 
ao SUS pelas operado-
ras privadas de planos 
de saúde pelos gastos 
com atendimento dos 
beneficiários, obstada 
por harmonia entre o 
acórdão recorrido e o 
entendimento exarado 
em repercussão geral.

Por fim, a ministra 
determinou que o TRF-
2 proceda ao reexame 
da admissibilidade do 
recurso extraordinário.

O advogado Flávio 
Augusto Antunes atua 
no caso.

MIgalhas

&&

No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço desta 
sexta-feira, 19, o apre-
sentador Thiago Mendes  
conversou com o advoga-
do, Dr. Julio Meirelles. Na 
ocasião, o advogado falou 
sobre as eleições da OAB-

-GO. Entre os pré-candi-
datos à presidência, está 
o Dr. Julio Cesar Meirelles. 
O advogado já atuou em 
diversos cargos da insti-
tuição. Thiago Mendes 
conversou também com 
o cantor, Renato Vilela. O 

cantor é de Caruaru/PE e 
está em Goiás há quatro 
meses. Para assistir estas 
entrevistas e os destaques 
do Jornal da Gazeta Edi-
ção do Almoço, acesse o 
portal no youtube gazeta-
play.  ItátIla Moura

A eliminação do humo-
rista Nego Di do BBB21, 
nesta terça-feira (16), tem 
sido acompanhada por uma 
série de críticas a ele tam-
bém por seu comportamen-
to fora da casa.

Durante uma entrevista 
para o programa de Ana 
Maria Braga, na manhã 
desta quarta, o comediante 
se emocionou algumas ve-
zes, alegando que seu filho 
estaria sendo ameaçado 
devido à repercussão de 
sua participação no progra-
ma, e que por isso não po-
dia sequer ir para a escola.

Tal relato foi comenta-
do pelo jornalista Rodrigo 
Bocardi, da Globo, em en-
trevista à rádio CBN. Na 

conversa com as colegas 
Vera Magalhães e Carolina 
Morand, o apresentador 
do Bom Dia São Paulo dis-
se que as revelações de 
Nego Di soaram contradi-
tórias, já que ele teria sido 
alvo de ameaças graças 
ao humorista.

“Eu não quis falar nada 
ontem, até porque isso que 
vou contar agora reflete 
muito o que é a vida e tem 
tudo a ver com o grande as-
sunto dia, que envolve tam-
bém um valentão, aquele 
soberano, que está acima 
de todos e de tudo, que 
acha que pode dominar o 
mundo e desrespeitar quem 
quer que seja”, começou 
dizendo o jornalista.

“Nego Di, esse mesmo 
Nego Di, ele, que hoje no 
programa da Ana Maria 
Braga quase chorou, dizen-
do que o filho está sendo 
ameaçado, que não pode ir 
para a escola, que ele está 
sofrendo ameaças inclusi-
ve de morte. Esse mesmo 
Nego Di foi quem fez uma 
acusação seríssima contra 
mim no mês de abril e que 
todos os seguidores dele, já 
que ele fez uma ameaça, do 
Rio Grande do Sul, na sua 
maioria, endossaram a críti-
ca que ele fez e começaram 
a perturbar a minha vida e 
a da minha família com a 
maior intensidade possível 
que vocês possam imagi-
nar”, completou.

ESPORTE SAÚDE

O Programa Esporte Saú-
de deste domingo, 21, rece-
beu o atleta de taekwondo, 
Fernando Manresa. Ele fa-
lou sobre suas conquistas, os 
desafios de seguir treinan-
do mesmo com a incerteza 
do cenário mundial devido 
à pandemia de COVID19. 
Falamos sobre oportunida-
des e projetos sociais. Fer-
nando concilia a rotina de 
atleta representando o Brasil 

em competições internacio-
nais, nas quais já se sagrou 
campeão por diversas vezes. 
Dentre as mais importantes, 
ele considera o campeonato 
brasileiro e o torneio World 
Police Fire que ganhou por 
duas vezes, em Los Angeles, 
EUA e em Cheng Du, China.

E ainda fomos conhecer 
a Academia de Pilotos que 
fica no kartódromo Ricardo 
Santos em Goiânia. Lá con-

versamos com os pilotos/
instrutores Breno Ygor e João 
Rosate, que nos apresentou 
a base do automobilismo, 
praticado por pilotos pro-
fissionais de diversas cate-
gorias e claro, aproveitamos 
para experimentar o esporte! 
Para assistir essas entrevistas 
e as demais, acesse no You-
tube Pgm Esporte Saúde e/
ou Gazetaplay.

Jefferson DâMaso
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MUDANÇA NA GESTÃO PARECER JÁ FOI FAVORÁVEL

Secom/Go - O governador 
Ronaldo Caiado, acompa-
nhado pela presidente de 
honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, empossou o novo 
titular da Secretaria de Esta-
do de Esporte e Lazer (Seel), 
Henderson Rodrigues, em 
evento realizado no Palácio 
das Esmeraldas na manhã 
desta sexta-feira (19/02). No 
mesmo ato solene, o ex-se-
cretário, Rafael Rahif, assu-
miu o cargo de assessor es-
pecial da governadoria.

A mudança na gestão 
da pasta ocorre no período 
em que o Governo de Goiás 
direciona um investimen-
to recorde para o esporte, 
segmento referendado por 
Ronaldo Caiado como “ex-
tremamente importante” 
para a sociedade. “É indis-
cutivelmente o que encanta 
a juventude. A opção deve 
ser dada a essas crianças e 
cada vez mais intensificada, 
para que as pessoas se sin-
tam orgulhosas de ter, dentro 
daquele esporte escolhido, o 
reconhecimento do Estado 
para que, amanhã, os jovens 
não sejam sequestrados pelo 
narcotráfico e criminalida-
de”, defendeu o governador.

Para Caiado, o Estado 
tem como grande respon-
sabilidade “trabalhar pela 
melhoria da qualidade de 
vida” do povo goiano, po-
sição que vem “mostrando 
resultados” apesar de um 
cenário “grave” encontrado 
ao início da gestão. “O Serra 
Dourada foi transformado 
simplesmente em uma in-
dústria clandestina de falsi-
ficar uísque. Saímos de uma 
posição onde ali era um pal-
co de clandestinidade, para 
transformar-se em um palco 
de esporte reconhecido na-
cionalmente”, defendeu.

Ao fazer uma analogia 
com o esporte, Caiado de-
clarou que a meta é colocar 
o Estado de Goiás na lideran-
ça. “Recebemos Goiás entre 
os quatro piores Estados do 
ponto de vista fiscal no país, 
que possamos entregá-lo à 
população brasileira e goiana 
no pódio entre os três melho-
res Estados”, vislumbrou.

Para prosseguir neste ca-
minho, as ações foram inten-
sificadas no setor esportivo. 
Somente neste ano, são 600 
atletas de alto rendimento 
contemplados com bolsas 
pelo Programa Pró-Atleta. O 
aporte financeiro alcança R$ 
3 milhões e será pago em 12 
parcelas. A medida garante 

um custeio com regularidade 
ao longo do ano para o setor 
que sofreu os impactos da 
pandemia em 2020 com o 
cancelamento de competi-
ções. Entre os beneficiados, 
estão atletas que disputam 
vagas nas Olimpíadas e Para-
limpíadas de Tóquio, previs-
tas para ocorrer entre julho 
e agosto deste ano. Em 2019, 
o investimento do programa 
foi de R$ 2,25 milhões.

NOVO TITULAR
Henderson Rodrigues 

tem 59 anos de idade e sua 
relação com o esporte foi es-
tabelecida ainda na infância 
quando foi jogador do Goi-
ás Esporte Clube. Na década 
de 1970, morou nos Estados 
Unidos, período em que pra-
ticou também as modalida-
des de basquete, beisebol e 
futebol americano. Cursou 
Administração de Empresas 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo e, en-
quanto estava na faculdade, 
participou dos jogos universi-
tários. Atuou durante 19 anos 
no antigo Banco do Estado 
de Goiás (BEG) onde teve a 
oportunidade de direcionar 
incentivo e patrocínio para o 
setor esportivo. Atualmente, 
é diretor administrativo da 
Associação dos Empregados 
do BEG (Asbeg) e vinculado a 
entidades de classe no ramo 
de seguros.

Para Rodrigues a opor-
tunidade que o esporte 
pode dar ao cidadão é única. 
“Sempre tive uma visão de 
que toda criança, todo jovem, 
todo adolescente quer ter su-
cesso, quer ter atividades em 
sua vida que o faça superar 
e mostrar que é uma gran-
de pessoa. O fato gerador 
de toda essa atividade está 
na área de esporte e lazer”, 
assinalou. O novo secretá-
rio agradeceu ao governador 
pela confiança. “É uma hon-
ra representar a Secretaria de 
Esporte e Lazer, é uma honra 
desenvolver esse trabalho 
em nosso Estado de Goiás. 
Que nós tenhamos bastante 
sucesso nos próximos dois 
anos”, afirmou.

Rafael Rahif, ex-secretá-
rio e, agora, assessor especial 
da governadoria, lembrou a 
condução das políticas pú-
blicas para o setor durante 
os 26 meses em que esteve 
à frente da pasta. Para ele, a 
reestruturação administra-

tiva realizada pela Seel foi 
destaque, já que foi recriada 
na gestão de Ronaldo Caia-
do. Ressaltou também, em 
paralelo, o atendimento à 
classe esportiva. “Sanamos 
problemas financeiros que 
se arrastavam desde 2014”. 
O investimento “pesado” no 
paradesporto também foi 
destacado. Goiás subiu do 
22º lugar, para o quarto lugar 
nas paralimpíadas escolares”, 
pontuou. Outro ponto de re-
ferência de sua gestão foram 
as melhorias no serviço do 
Estado direcionado aos mu-
nicípios goianos.

RECRIAÇÃO DA PASTA
A recriação da Secreta-

ria de Esporte e Lazer, pro-
movida em 2019, aponta a 
premissa de trabalho do go-
vernador Ronaldo Caiado de 
que a “presença do Estado” é 
necessária em todas as áreas. 
Desde então, diversas fren-
tes de atuação conquistaram 
resultados para o esporte 
goiano como o investimento 
de R$ 1 milhão, em parceria 
com o Goiás Esporte Clube, 
para adequação do Estádio 
Serra Dourada.

O Estado de Goiás voltou 
a receber eventos importan-
tes do calendário esportivo 
mundial como a Copa do 
Mundo de Futebol Sub-17, 
quando a Federação Inter-
nacional de Futebol (Fifa) 
fez um investimento de R$ 
700 mil no Estádio Olímpico 
Pedro Ludovico Teixeira. O 
Autódromo de Goiânia re-
cebeu provas das principais 
categorias do automobilis-
mo nacional, como Stock 
Car, e também de competi-
ções regionais.

O incentivo à prática es-
portiva junto a população 
também foi impulsionado. 
Nos últimos dois anos, foram 
oferecidas 7 mil vagas de ini-
ciação esportiva em 26 mo-
dalidades diferentes. O Cen-
tro de Referência Paralímpico 
entrou em atividade com o 
apoio do Comitê Paralímpi-
co Brasileiro, o que colocou 
Goiânia entre as 14 cidades 
brasileiras que integram o 
projeto, que tem 200 vagas 
distribuídas entre atletismo, 
natação e parabadminton. 
Entre outras ações, obras de 
revitalização foram realiza-
das no gramado do Estádio 
Olímpico e no piso do Giná-
sio Rio Vermelho.

Caiado destaca função social do esporte 
na posse de Henderson Rodrigues

PL do Judiciário goiano substitui 100 
cargos efetivos por 102 comissionados
DivulgaçãoHegon Correa e Wesley Costa

Ao repassar comando a 
Henderson Rodrigues, 
governador reforça 
importância da pasta para 
cidadania e proteção a 
crianças e adolescentes

Vacinar
Vidassalva

É SEGURO, É EFICIENTE
      E PROTEGE A NOSSA GENTE.

Prepare-se para  
as próximas fases  
da imunização  
contra a COVID-19.

Idosos acima de

85 anos
Idosos acima de

80 anos
Faça o pré-cadastro:
www.go.gov.br/vacinagoias

#VacinaGoiás

SES
Secretaria de

Estado da
Saúde

A Comissão Mista da 
Assembleia Legislativa 
de Goiás aprovou, nessa 
quinta-feira (18), pare-
cer favorável do depu-
tado Amilton Filho (So-
lidariedade) ao Projeto 
de Lei nº 3312/21, en-
caminhado à Alego pelo 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJGO). 
A matéria propõe alterar 
os anexos IX, XII e XIII 
da Lei nº 17.663, de 14 
de junho de 2012.

A propositura visa a 
transformação de 105 
cargos de provimento 
efetivo em 102 cargos 
em comissão. O custo 
dos novos cargos é de 
R$ 13,4 milhões, segun-
do a Diretoria-Geral do 
TJGO. As vagas de efe-
tivos, por sua vez, cus-
tavam R$ 14,89 milhões.

A iniciativa, segundo 
o TJGO, tem o objetivo 
de melhorar a prestação 

jurisdicional em favor 
da sociedade goiano. 
Isso porque permitirá o 
acréscimo da força de 
trabalho nas unidades 
de primeiro grau do Ju-
diciário goiano. Confor-
me a redação do projeto, 
a alteração se dará sem 
aumento de despesa 
para os cofres públicos 
(devido a substituição 
dos cargos).

O Tribunal pontua, 
ainda, que, na ocasião 
em que foram criados 
100 cargos de assis-
tente administrati-
vo de juiz de direito, 
por meio da Lei Esta-
dual nº 20.078, de 9 
de maio de 2018, eles 
não foram suficientes 
para atender de forma 
equânime a carência 
da mencionada força 
de trabalho, especial-
mente nas comarcas 
do interior do estado.

CRESCENTE 
NÚMERO DE AÇÕES

Para tanto, assinala 
que a argumentação se 
dá ao levar em conta o 
número de magistrados 
de 1º grau em atuação 
no Judiciário de Goiás, 
aliado ao crescente in-
gresso de novos proces-
sos na Justiça.

Os novos cargos cria-
dos são: 100 Assistente 
Administrativo de Juiz de 
Direito Dae-3; um cargo de 
Assistente de Juiz de Direi-
to, Dae-5, para atender ne-
cessidade dos serviços da 
2ª Vara dos Feitos Relativos 
a Delitos Praticados por 
Organização Criminosa e 
de Lavagem ou Ocultação 
de Bens, Direitos e Valores 
de Goiânia; e um cargo em 
comissão de Conciliador 
Dae-4, para o Juizado Es-
pecial da Fazenda Pública. 

com informaçõeS 
da aleGo
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Bibliotecas adotam sistema 
drive-thru para devolução 
de livros emprestados
Em esquema de mutirão, BNB e BPB se unem em prol do recolhimento 
do acervo para realização de inventário

Dois tempos
1. A Mega Leilões e os bancos Santander Brasil, 

Itaú Unibanco, Bradesco e J. Safra anuncia a venda 
de mais de 100 imóveis em leilões, que ocorrerão 
no mês de fevereiro, no site oficial da empresa e 
serão conduzidos por Fernando Cerello. O primeiro 
leilão será do Bradesco, no dia 24, a partir das 11h, 
seguido de Itaú Unibanco e Santander, no dia 25, às 
15h e J. Safra no dia 26, também às 15h.

2. Ao todo são 105 imóveis, divididos entre ca-
sas, apartamentos, terrenos, lotes comerciais e ru-
rais, localizados em 21 estados. O lance mínimo, no 
valor de R$ 38 mil, é de uma casa a ser leiloada pelo 
Bradesco com 72m² na Paraíba. Já o maior lance, 
no valor de 12 milhões, é de um galpão industrial 
com 14.800m², no Paraná, a ser leiloado pelo J.Sa-
fra. Para saber mais sobre os leilões de cada banco, 
acesse: www.megaleiloes.com.br.

Estreias na TBC
A TV Brasil Central (TBC) traz nesta semana 

mais novidades ao telespectador, com a estreia 
dois novos programas: na terça, o TBC Pop, com 
Mariana Gidrão, na quinta, o Programa de Quinta, 
com Graça Torres e Mazé Alves, e no sábado, o re-
torno da nova temporada de TBC Memórias, com 
Enzo Lisita, especial jornalístico que resgata fatos e 
personagens marcantes da história de Goiás. Todos 
misturando informação e entretenimento.

Vitrine

LONGE DE AGLOMERAÇÕES 
Os empresários  Francisco Filho, e a esposa, Soraia 
Pamplona, passaram o carnaval curtindo a natureza com 
tudo a que tem direito, em belas cachoeiras goianas

Divulgação

CULTURA

n VOCÊ SABIA? O 
iogurte contém menos 
lactose do que o leite.
n NO MUNDO DIGITAL 
- A Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis da 
UFG lançou o Projeto 
60+conectad@s, 
visando à inserção de 
estudantes acima de 60 
anos, no mundo digital. 
Participam do projeto: 
a Escola de Engenharia 
Elétrica, Mecânica e 
de Computação, o 
Instituto de Informática 
e a Coordenação de 
Inclusão e Permanência 
da UFG.   
n SEGUNDA ETAPA 
- Mais de70% dos 
lotes da 1ª etapa do 
Condomínio Escarpas 
Eco Parque, novo 
empreendimento da 
Tropical Urbanismo, 
em Abadiânia, foram 
vendidos no pré-
lançamento, projetado 
visando atender a 
demanda de Goiás e de 
Brasília, com formato do 
tipo segunda moradia. 
Está previsto para 
março, o lançamento 
oficial da segunda etapa.

Divulgação

EM FAMÍLIA
Na cerimônia de sua posse, na presidência do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO), o desembargador Carlos Alberto 
França, contou com as presenças do filho Guilherme 
Peternella França, e de sua esposa, Ana Cristina Ribeiro 
Peternella França, procuradora de Justiça do MPGO

Divulgação

n CASAS E BANGALÔS 
- O empresário José 
Romeu Ferraz anuncia 
investimentos no sul da 
Bahia, precisamente 
em Trancoso e Itacaré. 
São 19 casas assinadas 
pelo arquiteto Gui 
Mattos, no Vilas do 
Altos de Trancoso, e 10 
bangalôs, em Itacaré, 
no Txai Vilas do Sul. Os 
empreendimentos visam 
atender a demanda por 
casas multiuso, tanto 
para lazer do proprietário 
ou com locações, 
trazendo retorno 
financeiro
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AgênciA BrAsíliA - De-
pois de quase um ano 
fechadas em razão da 
pandemia da Covid-19, 
a Biblioteca Nacional de 
Brasília (BNB) e a Biblio-
teca Pública de Brasília 
(BPB) iniciam processo 
de reabertura. A partir da 
próxima segunda-feira 
(22), passam a atender o 
público por sistema de 
drive-thru. Nessa primei-
ra fase, os pontos cultu-
rais da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
(Secec) oferecem o servi-
ço de devolução do acer-
vo emprestado antes de 
17 de março de 2020 sem 
a cobrança de qualquer 
penalidade aos usuários.

“Essa é uma primei-
ra fase. O próximo passo 
é o retorno aos emprés-
timos”, revela a diretora 
da Biblioteca Nacional de 
Brasília (BNB), Elisa Ra-
quel Oliveira. Seguindo 
os protocolos de medidas 
preventivas para a Co-
vid-19, o mutirão de reco-
lhimento será de 30 dias, 
de segunda a sexta-feira. 
Haverá uma tenda em 
frente à porta principal 
da Biblioteca Nacional e 
no portão da entrada de 

serviço do estacionamen-
to da Biblioteca Pública 
de Brasília (entrequadras 
312/313 Sul).

Com a expectativa 
de recolher quase cinco 
mil empréstimos realiza-
dos no início de 2020, os 
servidores responsáveis 
pelo acervo das duas bi-
bliotecas atuarão com o 
apoio do quadro da segu-
rança e colaboradores da 
limpeza e conservação 
dos espaços culturais. 
Durante o mutirão, toda 
a equipe usará os Equi-
pamentos de Proteção 
Individuais (EPIs).

Após a devolução, as 
obras recolhidas passa-
rão por higienização e por 
um período de isolamen-
to, sendo acomodadas 
em local arejado em es-
tante isolada dos demais 
livros do acervo literário. 
Os usuários que devol-
verem os livros deverão 
aguardar o comprovante 
de devolução após o pe-
ríodo de dez dias, prazo 
mínimo recomendado 
para a quarentena.

Elisa Raquel explica 
que o drive-thru surgiu 
da necessidade de con-
cluir o inventário do es-

paço, principalmente 
para poder retomar os 
empréstimos e renova-
ções de livros, além de 
manter o vínculo entre 
usuário e biblioteca.

“Atualmente há 3.245 
itens bibliográficos do 
acervo emprestados. Todas 
as medidas sanitárias e ob-
servância ao protocolo de 
medidas preventivas con-
tra a Covid-19 da BNB se-
rão adotadas, para manter 
em segurança dos servido-
res e do público”, destaca.

A gerente da Biblio-
teca Pública de Brasília, 
Sheila Gualberto, consi-
dera prudente a iniciativa, 
num momento em que a 
população necessita de 
respostas quanto à con-
tinuidade de serviços im-
portantes oferecidos pe-
las bibliotecas públicas.

“É de suma importân-
cia darmos esse retorno à 
sociedade, uma vez que 
esses livros fazem parte 
do acervo das bibliote-
cas, onde serão recebidos 
e acondicionados devi-
damente, para posterior-
mente, num segundo 
momento, estarem nova-
mente disponíveis para 
empréstimo”, arrematou.

Divulgação/Secec

Com a expectativa de recolher quase cinco mil empréstimos realizados no início de 2020, 
os servidores responsáveis pelo acervo das duas bibliotecas atuarão com o apoio do 
quadro da segurança e colaboradores da limpeza e conservação dos espaços culturais 
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PANDEMIA

Secretários da Fazenda solicitam, 
ao Ministério da Saúde, medidas 
urgentes para enfrentamento 
da segunda onda da Covid-19
Conforme os gestores, a redução do custeio de leitos pelo Ministério da Saúde, 
em meio ao agravamento da pandemia, afeta todo o país

Brener nunes/Governo 
do TocanTins - O secre-
tário de Estado da Fa-
zenda e Planejamento 
do Tocantins, Sandro 
Henrique Armando e 
os demais gestores que 
compõem o Conselho 
Nacional de Secretários 
da Fazenda dos Estados 
e Distrito Federal (Con-
sefaz), elaboraram uma 
carta solicitando re-
cursos ao Ministério da 
Saúde, para assegurar a 
manutenção dos servi-
ços de saúde nos esta-
dos, considerando a alta 
demanda de pacientes 
devido à grave crise cau-
sada pela pandemia do 
novo Coronavírus e sua 
segunda onda. O docu-
mento foi divulgado na 
quinta-feira, 18.

Conforme os gestores, 
a redução do custeio de 
leitos pelo Ministério da 
Saúde, em meio ao agra-

vamento da pandemia, 
afeta todo o país.

Na carta, os secretários 
explicam que a pandemia 
não cessou e o país segui-
rá enfrentando, até final 
do ano, a coexistência de 
diversas ondas dessa crise 
de saúde, que ocorre de 
maneira assimétrica em 
diversas regiões do Brasil. 
“Os efeitos da vacinação 
somente deverão reper-
cutir em queda sustenta-
da, com baixa probabili-
dade de novas etapas de 
aceleração de casos/in-

ternações/óbitos, a par-
tir do segundo semestre”, 
destacam no documento.

Diante da atual situa-
ção da pandemia, os ges-
tores afirmam que preci-
sam de aporte para um 
novo orçamento de auxí-
lio aos estados. “O investi-
mento na rede de atenção 
e vigilância pressupõe no-
vos investimentos tecno-
lógicos na rede de frios, 
testagem e transporte, 
assim como mobilização 
de recursos humanos e 
materiais para garantir 

adequada estruturação 
dos hospitais”, afirmam.

Os secretários enfati-
zam ainda que, para cada 
leito de UTI, é necessário 
de 1 a 1,5 leitos de enfer-
maria. “O custeio deste 
serviço hospitalar, hoje, 
depende do uso dos tetos 
de média e alta comple-
xidades dos Estados e os 
aportes recebidos no final 
do ano pelos Estados são 
insuficientes para finan-
ciar a rede”, explicam.

Assim, os dirigentes das 
secretarias da Fazenda so-
licitam, à União, aporte aos 
estados, na forma de um 
novo incremento ao teto 
de média e alta complexi-
dade para custeio livre da 
rede de atenção e vigilân-
cia, bem como, a manu-
tenção do mecanismo já 
consolidado no Sistema 
Único de Saúde (SUS) de 
habilitação e custeio fixo 
dos leitos de UTI Covid-19.

Esequias Araújo/Governo do Tocantins

PCD

Pessoas com 
deficiência agora 
é prioridade 
na vacinação 

O Ministério da Saúde 
publicou a 4ª edição do Pla-
no Nacional de Operaciona-
lização da Vacinação Contra 
a Covid-19, na segunda-feira 
(15), e passou a incluir todas 
as pessoas com deficiência 
permanente (PCD) como 
grupo prioritário da imuniza-
ção. O novo texto retirou o ter-

mo “severa” como condição 
para a priorização. O vereador 
Willian Veloso, do Partido Li-
beral, que defende a bandei-
ra desse grupo, acredita que 
o ato oficial é um avanço na 
preservação das vidas dessas 
pessoas por elas estarem mais 
suscetíveis à infecções e im-
pactos causados pela doença.
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

com o lote 18, com 50,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com a Rua 5/A, 
com 50,00 metros, objeto da matrí-
cula n°. 89.503 do Registro de Imó-
veis da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado 
em 04 (quatro) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 20-A da 
Quadra C-02, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 05-A, com 10,00 
metros, pelo fundo com parte do lote 
18, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com a Rua 03, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 20-B, 
com 20,00 metros”, “Lote 20-B da 
Quadra C-02, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 05-A, com 10,00 
metros, pelo fundo com parte do lote 
18, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 20-A com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 20-C, 
com 20,00 metros”, “Lote 20-C da 
Quadra C-02, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 05-A, com 10,00 
metros, pelo fundo com parte do lote 
18, com 10,00 metros, pelo lado direito 

com o lote 20-B, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 20-D, 
com 20,00 metros” e “Lote 20-D da 
Quadra C-02, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás, com a 
área de 400,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 05-A, com 20,00 
metros, pelo fundo com parte do lote 
18, com 20,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 20-C, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 19, com 
20,00 metros”, conforme planta e me-
morial descritivo, que fazem parte inte-
grante da Certidão Municipal de Apro-
vação do Parcelamento expedida em 
11/01/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021000322. 
Para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 03 
(três) dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da data da 
última publicação, tudo nos termos do 
artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os in-
teressados que JOAQUIM 
PEDRO GOMES DA CRUZ, 
filiação: Valentino Gomes da 
Cruz e Felipa Mendes San-
tigo, guarda patrimonial, 
CI-6724165-PC/GO e CPF-
068.117.361-00 e seu cônju-
ge: NOEMIA E SILVA CRUZ, 
filiação: Tharcilio e Silva e Ger-
sonita Maria da Silva, servidora 
pública, CI-883.574-SSP/DF 
e CPF-357.698.661-87, am-
bos brasileiros, casados sob 
o regime da comunhão de 
bens, anterior a vigência da 
Lei 6.515/1977, residentes e 

domiciliados em Águas Lindas 
de Goiás-GO, depositou nesta 
serventia os documentos ne-
cessários exigidos pelo artigo 
18 da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEM-
BRAMENTO do imóvel deno-
minado Lote 20 da Quadra 
C-02, situado no loteamen-
to denominado MANSÕES 
VILLAGE, nesta cidade, com 
a área de 1.000,00m². Con-
frontando pela frente para a 
Rua 03, com 20,00 metros, 
pelo fundo com o lote 19, com 
20,00 metros, pelo lado direito 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DO FORNECI-
MENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CALDAS NOVAS

PREÂMBULO

PROCESSO: 2021000016
DATA DA REALIZAÇÃO: 04 de março de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 h
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Sala de Licitações Câmara 
Municipal de Caldas Novas

O Edital poderá ser retirado na sede da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, pelo e-mail licitacao@camaradecaldas.
go.gov.br ou no site www.camaradecaldas.go.gov.br. Maio-
res informações ligue 64 3453 1188.
Caldas Novas, 19 de fevereiro de 2021.

VINICIUS HENRIQUE COSTA
PREGOEIRO

Portaria 072/2021

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DO FORNECI-
MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATEN-

DER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CALDAS NOVAS

PREÂMBULO

PROCESSO: 2021000059
DATA DA REALIZAÇÃO: 08 de março de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 h
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Sala de Licitações Câmara 
Municipal de Caldas Novas

O Edital poderá ser retirado na sede da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, pelo e-mail licitacao@camaradecaldas.
go.gov.br ou no site www.camaradecaldas.go.gov.br. Maio-
res informações ligue 64 3453 1188.
Caldas Novas, 19 de fevereiro de 2021.

VINICIUS HENRIQUE COSTA
PREGOEIRO

Portaria 072/2021

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DO FORNECI-
MENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CALDAS NOVAS

PREÂMBULO

PROCESSO: 2021000069
DATA DA REALIZAÇÃO: 05 de março de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 h
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Sala de Licitações Câmara 
Municipal de Caldas Novas

O Edital poderá ser retirado na sede da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, pelo e-mail licitacao@camaradecaldas.
go.gov.br ou no site www.camaradecaldas.go.gov.br. Maio-
res informações ligue 64 3453 1188.
Caldas Novas, 19 de fevereiro de 2021.

VINICIUS HENRIQUE COSTA
PREGOEIRO

Portaria 072/2021
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Bianca começa a gritar 
por socorro. Gael, Marcelo, 
Pedro e Duca ajudam Bi-
anca a descer do poste em 
segurança. Bianca acusa 
Karina por ter ficado tran-
cada, e Gael repreende 
as filhas. Bete cobra mais 
comprometimento de Sol 
com o colégio. Karina pede 
para lutar com Cobra no-

vamente, e Duca ouve. Sol 
dorme durante uma prova 
no colégio. Ruiva e Cobra 
se provocam no clima de 
sedução. René deixa João 
e Pedro na Ribalta, e Dalva 
tenta falar com o ex-ator. 
Duca combina de encon-
trar a namorada. Bete tenta 
convencer Sol a descansar. 
João vai jogar no QG .

Malhação “Sonhos”

Flor do Caribe

Gênesis

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Cassiano agradece a 
Alberto por salvar Ester e 
o filho que eles esperam. 
Juliano fica feliz com as no-
vas regras da casa. Aurora 
descobre o plano de fuga 
de Dionísio. Juliano acorda 
Carol e Ludmila. Aurora tra-
balha para impedir a fuga 
de Dionísio. Aurora conta 
com Cassiano para impedir 
a fuga de Dionísio. Juliano 

pede para Ludmila e Carol 
não dormirem fora de casa. 
William percebe a mu-
dança no comportamen-
to de Quirino. Cassiano e 
Aurora acertam os detal-
hes do plano para capturar 
Dionísio. Quirino e Nicole 
saem para passear com as 
crianças da vila. Isabel de-
scobre que Amadeu pediu 
ajuda ao comandante. 

Tancinha diz a Apo-
lo que precisa conversar 
com Beto. Beto teme o 
comportamento de Ta-
mara. Carmela se preocu-
pa com Shirlei. Camila 
acredita que Giovanni não 
explodiu o Grand Bazzar. 
Safira decide mostrar a 
Lucrécia o que Agilson 

faz quando sai à noite. 
Penélope repreende Re-
beca pela proposta que 
fez a Aparício. Leonora e 
Adônis se beijam. Shirlei 
fica intimidada ao entrar na 
cela na delegacia. Jéssica 
depõe contra Shirlei. Fe-
lipe se desespera ao saber 
que a namorada foi presa.

Nadi pressiona Terá para 
se casarem. Abrão aceita o 
desafio proposto por Dnin-
Sim. Abrão cai na armadilha 
do príncipe. O sumo-sac-
erdote Kissare acaba sen-
do vítima da maldade de 
Morabi. Amat recebe Terá 
e Nadi. Ela fica chocada 
com a pretensão do mari-

do. Amat fica decepciona-
da com a proposta de Terá. 
Amat aceita a presença de 
Nadi. Kissare é socorrido. 
Kissare é operado. Amat sai 
a procura de Abrão. Gurik 
pede a mão de Danina a 
Sharur. Morabi se preocupa 
ao saber que a cirurgia de 
Kissare foi bem-sucedida.

Aurora aceita abrigar 
Ritinha e Ruyzinho. Eugê-
nio a firma a Joyce que 
não quer envolver Caio na 
situação de Ruy, por seu 
envolvimento com a polí-
cia. Marilda conta a Edi-
nalva que Ritinha foi ex-
pulsa de casa por Joyce. 
Ruy pede para ver Ritinha. 
No hospital, Zeca tem um 
delírio com Ritinha. Ivan 
sugere que Eugênio seja 
o advogado de Ruy. Ru-
binho combina um encon-
tro com Carine e mente 

para Bibi. Abel volta para 
o Rio de Janeiro e vai ao 
encontro de Zeca. Marilda 
conta para Ritinha o hos-
pital em que Zeca está. 
Edinalva sofre com o es-
tado de Abel. Zu sugere 
que Ritinha possa estar na 
casa de Bibi, e Joyce de-
cide visitar o neto. Ritinha 
visita Zeca, quando poli-
ciais chegam ao hospital. 
Ritinha conta sua história 
com Zeca e Ruy para o 
policial. Cibele conversa 
com Ruy. 

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Na aula de química o professor 
pergunta:

- Quais as principais reações do álcool?
O aluno responde:

- Chorar pela ex, achar que esta rico, ficar valente e 
pegar mulher feia ...
Professor: 
- Tirou 10!

TEIXEIRA MENDES CONTA

No Cardápio tem 
Frozen de Café, de 
Cappuccino com 
perfume de canela, uma 
versão com Caramelo, 
outra feita com Chocolate 
e até uma opção mais 
azedinha, à base de 
Frutas Vermelhas.

Para não errar no 
sabor e nas texturas e 
equipar a sua cafeteria, 
você pode comprar 
cafés tradicional, intenso 
e orgânico nas versões 
grão, pó, cápsulas ou 
Drip Coffee, além de 
bebidas quentes, caldas 
e equipamentos para 
extração no e-commerce 
da marca https://
cafesantamonica.com.
br/.

FROZEN CAFÉ
n 1 dose de espresso 
Santa Monica
n 30g Base Neutra
n 100g de gelo
n 50 ml de leite
n Chantilly a gosto
n Calda de Caramelo a 
gosto
n Bata os ingredientes 
no liquidificador. Decore 
o lado interno do copo 
com a calda de caramelo 
e despeje o frozen. Se 
preferir finalize com 
chantilly e decore com a 
calda

CAPPUCCINO GELADO
n 1 dose de espresso 
Santa Monica
n 50 ml de leite
n 30g Base Capuccino
n 2 bolas de sorvete 
de creme
n Canela em pó
n Chantilly a gosto
n Calda de Chocolate 
a gosto
n Bata os ingredientes no 
liquidificador. Decore o 
lado interno do copo com 
a calda de chocolate e 
despeje o frozen. Finalize 
com chantilly, polvilhe 
canela em pó e decore 
com a calda

FROZEN CARAMELO
n 160g de gelo
n 30g de Base Neutra
n 50 ml de leite

n 20 g de caramelo
n Chantilly a gosto
n Calda de Caramelo 
a gosto
n Decore a taça com 
a calda de caramelo. 
Bata os ingredientes no 
liquidificador, despeje 
na taça. Decore com 
chantilly e com a calda.

FROZEN CHOCOLATE
n 160g de gelo
n 50 ml de leite
n 20g de calda 
de chocolate
n 1 colher de chocolate 
em pó
n Chantilly a gosto
n Calda de Chocolate 
a gosto
n Bata os ingredientes 
no liquidificador, despeje 
na taça e decore com 
chantilly e calda 
de chocolate.

FROZEN FRUTAS 
VERMELHAS
n 160g de gelo
n 50m de leite

n 20g de xarope de 
frutas vermelhas
n Chantilly a gosto
n Calda de Morango ou 
Frutas Vermelhas a gosto
n Bata os ingredientes 
no liquidificador, despeje 
no copo. Decore com 
chantilly e coloque 
algumas gotas da calda 
por cima.

Há mais de 30 anos, 
a Santa Monica é 
referência na produção 
de café gourmet no 
Brasil. Além de produzir 
seus próprios grãos na 
Fazenda Santa Monica, 
no Sul de Minas Gerais, 
a empresa também torra, 
embala, fornece cafés 
em grãos e torrados, 
e bebidas quentes 
para food service e 
comercializa sua linha 
de produtos em grandes 
redes de varejo e através 
do seu e-commerce e em 
marketplaces

A também marca 
lançou dois microlotes, 

o Santa Monica 86 
Pontos safras 2018 e 
2020, marcando seu 
ingresso no segmento 
de cafés especiais com 
produtos resultantes da 
seleção dos melhores 
lotes produzidos na 
propriedade instalada 
em Machado.

Além de atuar em 
todo o País, a empresa 
também busca 
novos parceiros para 
incrementar a exportação 
de seus cafés verde e 
torrado para países do 
Leste Europeu, Espanha, 
Itália, Estados Unidos 
e China.
www.cafegourmet
santamonica.com.br
Instagram: 
cafesantamonica
Facebook: 
cafegourmetsantamonica
Fone: (11) 3855-8855
sac@cafesantamonica.
com.br
lojacafesantamonica.
com.br

TRANSFORME SUA CASA EM UMA CAFETERIA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS
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PROBLEMAS DE LÓGICA

Solução
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O livrão sobre os 
personagens interpretados 

pela Gi no Luccas Toon.
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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Quando entraram para a facul-
dade, Alberto e outros dois estu-
dantes passaram por trotes di-
ferentes. Considerando as dicas, 
descubra o nome de cada rapaz, 
o curso universitário de cada um 
e o trote pelo qual passaram ao 
ingressar na faculdade.
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1. O estudante de 
Economia teve 
de usar sua roupa 
pelo avesso no 
primeiro dia de 
aula.

2. Alberto entrou 
para a faculdade 
de Engenharia. 

3. Felipe teve de 
lavar as escadas 
da faculdade como 
trote no primeiro 
dia de aula.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Esse é o segredo 
do amor eterno: 
substituir uma 

pessoa por outra

É possível des-
travar o setor 
financeiro, prin-
cipalmente com 

soluções direcionadas a bens 
materiais, recursos comparti-
lhados, seguros e acertos de 
contas. É crucial entender 
que você está transitando um 
novo ciclo profissional.

Esteja aberto a 
convites e a novas 
experiências que 
vêm para trazer 

oportunidades inusitadas. É 
um excelente dia para promo-
ver os seus interesses pessoais 
e dividir com uma pessoa im-
portante, como sócios, parcei-
ros, cônjuge e amigos.

Uma nova decisão 
abre um novo ca-
minho no trabalho. 

É preciso inovar e também 
reinventar a rotina. Uma pos-
tura criativa e empreendedora 
promove ações importantes 
neste novo ciclo. Também é 
uma oportunidade para reno-
var os hábitos.

Os sentimentos 
são renovados 
e, dessa forma, 

geram novas possibilidades 
afetivas. Se tiver filhos, eles 
passam por um ciclo de mu-
danças, o que naturalmente 
pode causar afastamentos. 
Dedique o dia para renovar 
ideias e projetos pessoais.

Existe a necessi-
dade de renovar 
as relações fami-

liares e pode também existir 
a possibilidade de mudança 
de residência. É preciso, po-
rém, entender que o ciclo é 
novo e os objetivos são re-
novados. Permita que coisas 
boas cheguem.

É um dia para 
expor as suas 
ideias. O céu 

também fala sobre notícias, 
viagens e abertura para cur-
sos, porém o que fica em 
destaque é o quanto você 
está aberto para ser e viver 
aquilo em que acredita. É um 
dia para renovar as ideias. 

Você está 
aberto a novas 
oportunidades 

para renovar os ganhos ma-
teriais? É um dia para rece-
ber notícias, com o objetivo 
de interagir com ideias ousa-
das. Uma ação empreende-
dora e criativa será combus-
tível neste novo ciclo.

A vida lhe convida 
a romper barreiras 
que impedem o 

seu progresso. O seu cres-
cimento e o seu desenvol-
vimento pessoal dependem 
da sua coragem e de certa 
ousadia. Lembre-se: o desa-
pego vai ajudá-lo a criar um 
cenário ainda melhor.

Há convites e 
ideias que vêm 
para renovar a di-

nâmica de trabalho. Chegou 
o momento de colocá-las 
em prática. É um excelente 
dia para repensar a dinâmi-
ca da sua rotina, porém é 
preciso avaliar os medos ou 
as barreiras que o desafiam.

Há renovação 
de afetos com fi-
lhos ou no cam-

po amoroso. Esteja aberto 
a mudanças, porque elas 
acontecem com o propósito 
de gerar uma nova visão so-
bre felicidade e ações para 
potencializar os seus inte-
resses pessoais.

É um bom período 
para interagir com 
assuntos familiares 
por meio de novas 

condutas, porque cortes e 
afastamentos são naturais para 
os aspectos que tocam o con-
texto familiar. O ciclo é novo e 
gera transformações significa-
tivas com pais e sogros.

É preciso organizar 
as ideias e, acima 
de tudo, renová-

-las. Consegue perceber 
que deve reciclar crenças 
que estão limitando o seu 
progresso? Tudo isso pode 
gerar rupturas e cortes de 
pessoas em sua vida. Aceite 
e permita as mudanças.

Garfield
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