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Cachorro vai à Justiça 
contra agressor e “assina” 
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O suspeito atirou contra o bichinho, 
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Padre Fábio de Melo desabafa após 
morte da mãe por covid-19: “Desalento”
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TOCANTINS
Governo garante acesso 
ao ensino a Povos e 
Comunidades Tradicionais
Márcio Vieira/Governo do Tocantins

SEGURANÇA PÚBLICA
Como é o sistema eletrônico 
que protege as mulheres 
vítimas de violência?
Divulgação/SSP-DF

Bolsistas da OVG podem fazer cadastro 
como doador de medula óssea

POSSÍVEIS DOADORES

Parceria entre as 
instituições do 
Governo de Goias 
permite ainda que 
os estudantes 
que aderirem 
também pontuem 
na contrapartida 
do Programa 
Universitário do Bem 
(ProBem)
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Cocô 

Comissão de Constitui-
ção e Justiça, da Câmara de 
Vereadores, aprovou ins-
talação de lixeiras para de-
jetos de animais. A autora 
do projeto, vereadora Leia 
Klébia (PSC), diz que a in-
tenção é separar fezes do 
lixo comum.

Descarga 
Sei não. Estou até vendo 

no período chuvoso sacoli-
nhas inadequadas rasgarem 
na hora da coleta. Vale a dica 
de que o dono do pet tem 
obrigação de carregar a sa-
colinha cheia de fezes para a 
própria casa, jogar no vaso e 
dar descarga. Bem simples. 

Coletores
Será que a autora do 

projeto parou e pensou que 
no final das contas vai so-
brar para o coletor de lixo, 
o gari? Vale repensar se essa 
matéria vale mesmo a pena.

Esforço
Os prefeitos têm se esfor-

çado para manter a transpa-
rência da informação, princi-
palmente pelas redes sociais, 
sobre o Boletim Epidemioló-
gico de suas cidades. 

Conteúdo
Importante lembrar 

das políticas de publicação 
sobre a covid-19 pelas re-
des sociais que podem ser 
removidas, caso tente de-
sincentivar pessoas de se 
vacinarem ou minimizem a 
gravidade da doença.

Subvenção
O presidente da Com-

panhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos 
(CMTC), Murilo Ulchôa, 
terá que prestar esclareci-
mentos à Câmara de Ve-
readores sobre projeto do 
Executivo Municipal que 
concede subvenção econô-
mica à companhia no valor 
de R$ 5,5 milhões. 

Facultativo
Boa parte das prefeituras 

goianas decretou ponto fa-
cultativo hoje com intenção 
de diminuir o fluxo de pes-
soal, e assim, isso refrear a 
disseminação da pandemia. 

Posse de suplente 
O suplente de vereador 

Raphael da Saúde (DC) 
tomou posse na Câmara 
Municipal de Goiânia nesta 
quarta-feira (31) no lugar 
do vereador titular Bessa 
(DC), que se licenciou para 
assumir o cargo de secretá-
rio municipal de Educação 
na Prefeitura.

Postes danificados
Mesmo com isolamento social, período em que as 

pessoas deveriam ficar em casa, a ENEL publicou que o 
número de postes danificados por acidentes de veículos 
cresceu 30% em Goiás. Em 2019 foram contabilizados 
2.178; Já em 2020, o quantitativo chegou a 2.803.  

Implantes cocleares
Willian Veloso (PL) apresen-

tou ontem, quarta-feira, 31, na 
Câmara de Vereadores de Goiâ-
nia, projeto que obriga bancos a 
priorizarem pessoas que usam 
aparelhos auditivos. O PL 075/21 
destaca que as pessoas com im-
plantes cocleares correm riscos de 
danificar seus aparelhos auditivos 
ao passar pela porta giratória.

Todos os partidos são variantes do 
absolutismo. Não fundaremos mais 
partidos; o Estado é o seu estado 
de espírito.”  Raul Seixas

Auxílio-doença do INSS sem perícia mé-
dica em 2021 é novidade ao cidadão

O Governo Federal traz a novidade de que o bene-
fício de auxílio-doença poderá ser concedido só com 
apresentação de atestado médico até o final de 2021. 
A publicação aconteceu na terça, 30 de março, da Lei 
14.131/21, que trata do auxílio por incapacidade tem-
porária com atestado médico.

A Nova Lei autoriza o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) a conceder o benefício sem a necessida-
de de realização de perícia médica presencial. A me-
dida tem caráter excepcional e deve beneficiar muita 
gente que precisa garantir o pão de cada dia na mesa 
de suas famílias.

Os requisitos para a apresentação e a forma de 
análise do atestado médico e dos documentos com-
plementares ainda serão definidos em ato conjunto 
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia e do INSS.
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Jogadas rápidas 

n Aprovado às pressas pelos vereadores de Goiânia, 
repasse federal de R$ 60 milhões à educação com rees-
truturação de conselho do Fundeb.
n Hot Park reabre as portas com rígidos protocolos e 
capacidade reduzida, em conformidade com Decreto 
125/21, do município de Rio Quente. 

ItátIla Moura  - No Jor-
nal da Gazeta Edição do 
Almoço, desta quarta-
-feira,31, o apresentador 
Leonardo Miguel  conver-
sou com o presidente da 

CUFA-GO, Breno Cardoso.
Na ocasião, o presidente 
falou sobre as campanhas 
‘mães da favela’ e  ‘cufa 
sangue bom’. Leonardo 
conversou também com a 

Sócia do ateliê do confei-
teiro Fernanda Lima.Para 
assistir estas entrevistas 
e os destaques do Jornal, 
acesse o portal no youtu-
be gazetaplay.  
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SES/IdEch/GO - Parceria en-
tre a Hemorrede Pública de 
Goiás e a Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
oferece aos estudantes uma 
contrapartida às bolsas de 
estudo oferecidas pela or-
ganização por meio da do-
ação de sangue e plaquetas. 
A novidade é que, além das 
doações normais, os estu-
dantes que realizarem o 
cadastro como doadores de 
medula óssea também vão 
pontuar na contrapartida 
do Programa Universitário 
do Bem (ProBem).

Para a gerente do Ciclo 
do Doador da Hemorrede, 
Layane Marques, quanto 
maior a quantidade de ca-
dastros, maior a chance de 
encontrar doadores compa-
tíveis. “A parceria com a OVG 
é importante,  diante da rea-
lidade que estamos vivendo 
com a pandemia e as quedas 

de doações que a Hemorrede 
tem enfrentando nos últi-
mos meses”, comenta.

De acordo com a dire-
tora de Programas Espe-
ciais da OVG, Rúbia Pra-
do, a parceria é mais um 
reforço para a doação de 
sangue e plaquetas, assim 
como a ampliação no ca-
dastro de possíveis doado-
res de medula óssea. 

“O Governo De Goiás, 
por meio da OVG, optou 
por ampliar o quantitati-
vo de doações permitido 
a cada bolsista, de acordo 
com a modalidade do be-
nefício recebido por ele. 
Essa decisão foi pensada 
levando em consideração 
a baixa nos estoques dos 
bancos de sangue, espe-
cialmente em decorrência 
da pandemia da Covid-19. 
Mais que convidar o bolsis-
ta a doar sangue, temos o 
objetivo de conscientizá-lo 
para que seja um doador 
frequente por toda a vida”, 
explica a diretora. 

Essa contrapartida em 
parceria com o Hemocen-
tro já existia no ProBem. O 
que mudou foi a amplia-

ção do número máximo 
de doações, permitindo a 
cada bolsista integral até 
cinco doações de sangue 
ou plaquetas por semestre, 
e aos bolsistas parciais, até 
três doações. Antes, o nú-
mero máximo era de qua-
tro doações para benefício 
integral e duas para bene-
fício parcial.

Cada doação de sangue 

ou plaquetas vale 10 pontos 
para o Banco de Oportuni-
dades, mesma pontuação 
creditada para o cadastro 
de medula óssea. Para po-
der pontuar a cada doação, 
o estudante deve realizar um 
agendamento prévio na Cen-
tral de Informações Bolsista.

 
QUEM PODE DOAR

Para fazer uma doação 

de sangue é necessário 
estar saudável, ter peso 
acima de 50 kg, apresen-
tar documento com foto 
válido em todo o territó-
rio nacional e idade en-
tre 16 e 59 anos – antes de 
completar 18 anos, é ne-
cessária uma autorização 
dos pais ou responsáveis. 
A orientação é que doa-
dores acima de 60 anos, 

fiquem em casa, visto que 
são pessoas do grupo de 
risco do novo coronavírus.

Quem tomou a vaci-
na da febre amarela deve 
aguardar 30 dias para fa-
zer uma doação. Já para 
vacina contra gripe, o pra-
zo é de 48 horas. No caso 
da vacina contra o corona-
vírus, é preciso esperar 48 
horas após a aplicação da 
Coronavac ou Covaxin, e 
sete dias após a aplicação 
das demais. 

Pessoas que tiveram 
contato com pacientes in-
fectados ou com suspeita 
de Covid-19 devem ficar 
14 dias sem poder doar, já 
para quem foi considera-
do caso suspeito ou con-
firmado, o prazo de inap-
tidão é de 30 dias após a 
remissão dos sintomas.

A orientação é que 
os voluntários façam o 
agendamento da doação 
no pelo site agenda.he-
mocentro.org.br ou pelo 
telefone 0800 642 0457, 
e que não deixem usar 
máscara, cobrindo a boca 
e o nariz, para irem até o 
banco de sangue.

Divulgação

Bolsistas da OVG podem fazer cadastro 
como doador de medula óssea

“Temos tudo para finalizar, até final de abril, a vacinação de 
100% das pessoas acima de 60 anos, no Estado”, afirma Caiado

Wesley Costa

Parceria entre as 
instituições do Governo de 
Goiás permite ainda que 
os estudantes também 
pontuem na contrapartida 
do ProBem

POSSÍVEIS DOADORES

IMUNIZAÇÃO

O governador Ronaldo 
Caiado garantiu, duran-
te entrevista à TV Record, 
nesta quarta-feira (31/03), 
que “temos tudo para fi-
nalizar, até o final de abril, 
a vacinação de 100% das 
pessoas acima de 60 anos, 
em Goiás”. A projeção veio 
acompanhado do anún-
cio da chegada de mais 
imunizantes ao Estado. “O 
lote que vamos receber do 
Ministério da Saúde (MS) 
pode chegar a 200 mil do-
ses. É o maior quantitativo 
desde o início da campanha 
de imunização”, declarou. 

Com a vacinação de 
100% dos idosos, em Goi-
ás, os índices de inter-
nação e óbito nesta fai-
xa etária devem reduzir. 
Assim como a ocupação 
de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 
“É um parâmetro excelen-
te porque 45 dias após a 
imunização, o paciente já 
terá um grau de produção 
de anticorpos”, afirmou o 
governador. Apesar da pri-
meira dose já iniciar a pro-
dução de células de defesa 
do organismo, Caiado faz 
um alerta. “Não quer dizer 
que fique 100% imune. É 
preciso manter os proto-

colos sanitários”, disse. 
O Ministério da Saúde 

mantém o compromisso 
com os governadores de 
enviar semanalmente do-
ses de vacinas aos Estados. 
A expectativa é de que o 
novo lote de imunobioló-
gicos chegue a Goiás du-
rante o feriado da Semana 
Santa. “Estamos muito oti-
mistas com o Governo Fe-
deral por estar mantendo 
o calendário vacinal. Com 
isso, nós vamos expandir 
ainda mais nossa imuni-
zação, em Goiás”, avaliou.

Apesar das expectati-
vas positivas em relação 
à vacinação em massa no 
Estado, durante entrevista 
à TV Anhanguera, também 
nesta quarta-feira (31/03), 
Ronaldo Caiado alertou a 
população sobre os altos 
índices de infecção e rein-
fecção do coronavírus, em 
Goiás. “No pior momento 
da primeira onda, nós ti-
vemos uma semana em 
que o número de óbitos 
chegou a 60 por dia, por 
uma semana. Agora, nós 
ainda não estamos no 
pico do problema”, aler-
tou. Goiás já atingiu, na 
segunda onda, a marca de 
105 óbitos por dia. Desde 

que a doença chegou ao 
Estado, 480 mil pessoas 
foram infectadas e mais 
de 11,4 mil morreram. 

Diante de um quadro 
de alto índice de infecção, 
de superlotação de hospi-
tais e UTIs, o governador 
pediu solidariedade às 
pessoas, em especial, du-

rante o feriado da Semana 
Santa. “Sejam solidários. 
Entendam que não é fé-
rias, que não é o momento 
para festas clandestinas. É 
momento de reflexão e de 
respeito”, pediu. 

Desde o início da 
pandemia, o Governo de 
Goiás já abriu 1.226 lei-

tos dedicados à Covid-19, 
sendo 525 UTIs e 701 en-
fermarias. A expectativa, 
segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), é 
ampliar as vagas existen-
tes ainda neste mês. Mas 
para isso, segundo Caia-
do, o Estado conta com o 
apoio dos goianos. 

“Mesmo com a ocu-
pação de 95% de nossos 
leitos, nós esperamos am-
pliar a oferta nos próxi-
mos dias, desde que te-
nhamos a compreensão 
da população para estes 
próximos 14 dias”, disse 
Caiado. O período solici-
tado pelo governador se 
refere ao decreto Estadual, 
que orienta os municípios 
a adotarem o revezamento 
temporário entre abertura 
e fechamento do comér-
cio para conter o avanço 
da doença. 

VACINAÇÃO EM GOIÁS
O último boletim 

da SES, divulgado nesta 
quarta-feira (31/03), mos-
tra que referente à primei-
ra dose, foram aplicadas 
487.180 vacinas contra a 
Covid-19 em todo o Esta-
do. Em relação à segun-
da dose, foram vacinadas 
121.932 pessoas. Esses da-
dos são preliminares.

Em relação ao recebi-
mento de vacinas, o Es-
tado de Goiás já recebeu 
966.980 doses de imuni-
zantes, sendo 809.280 da 
CoronaVac e 157.700 da 
AstraZeneca.

SEcOm/GO

Governador Ronaldo Caiado garante, durante entrevista a veículos de imprensa, que 
100% dos idosos, em Goiás, serão vacinados até o final do mês de abril: “É preciso 
manter os protocolos sanitários”
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Huapa, com apoio da diretoria geral da unidade, 

procedeu com locação de um equipamento para unita-
rização de medicamentos. O novo equipamento, insta-
lado e já em funcionamento na Farmácia Hospitalar da 
instituição, consiste em um sistema de fracionamento, 
embalagem e rotulação de medicamentos, como com-
primidos, ampolas e blisters (cartelas).

2. Com o novo equipamento será possível agilizar o 
tempo e manuseio da unitarização de medicamentos, 
garantindo mais precisão e segurança de todo o proces-
so de rastreabilidade e controle dos remédios. A máqui-
na também proporciona a distinção de cores variadas e 
alertas específicos para cada tipo de medicamento. 

Coelhinho de Páscoa
Segue até o domingo, dia 04, no Flamboyant 

Shopping, encontro gratuito, entre o coelhinho de 
Páscoa e a criançada, por meio de vídeos chamadas. 
Para participar é preciso acessar o link https://pas-
coa.flamboyant.com.br/ de qualquer computador 
ou smartphone com acesso à internet, posicionar a 
criança em frente à câmera e iniciar a chamada. O ba-
te-papo começa com uma canção de Páscoa acompa-
nhada por uma intérprete de libras. O shopping segue 
sua política de privacidade de não coletar qualquer 
dado pessoal ou imagem do participante.

Vitrine

SUCESSO 
NAS VENDAS 
VIRTUAIS 
O empresário 
goiano, Fernando 
Augusto de 
Morais, que atua 
no mercado digital 
desde 2016, 
comercializando 
ar condicionado 
para veículos 
e peças 
importadas para 
ar condicionado 
de veículos, 
além de óculos 
solares, diz que o 
mercado vem se 
desenhando para 
seguir o caminho 

de vendas virtuais e que a pandemia só acelerou a 
modalidade. Ele diz que 60% de suas vendas são 
pelo e-commerce ou  marketplace e que estuda 
ampliar o nicho de mercado

Divulgação

n VOCÊ SABIA? As 
maçãs contêm pectina e 
substâncias que ajudam 
a limpar o fígado.
n MOSTRA – Hoje, o 
Miscelânea Cultural, 
projeto aprovado pelo 
Fundo de Arte e Cultura 
do Estado de Goiás, 
volta com a exposição 
‘Nave Mãe’, de Emilia 
Simon, no Lowbrow 
Lab Arte. A partir das 18 
horas, Emiília traz para 
a mostra um mix do 
universo maternal, com 
todos os seus desafios e 
descobertas; e o infantil, 
lúdico e imaginativo. A 
entrada é gratuita.
n BOA CAUSA - Através 
do projeto Gesto 
Fraterno a Serviço da 
Vida e da Esperança 
que o Colégio Externato 
São José se dedica ao 
longo de todo o ano, 
foi entregue doações 
de cestas básicas e 
alimentos não perecíveis, 
fraldas geriátricas, 
materiais de limpeza e 
itens de higiene pessoal, 
a 30 famílias vulneráveis 
e para a Creche Santa 
Luzia e o Asilo São 
Vicente de Paulo.

Divulgação

NA CAPITAL FEDERAL 
O nutrólogo Arthur Rocha e a dermatologista 
Maria Lígia Mendonça, levam seu Espaço 
Supreme para Brasília. Lá, o casal goiano 
terá como sócia a dermatologista, Fernanda 
Margonari, e a unidade passa a atender também 
como foco procedimentos estéticos corporais e 
faciais. No registro, Maria Ligia, Arthur Rocha e 
Fernanda Margonari

Divulgação

n ENFIM, VACINADO!  
Na segunda-feira (29), 
Anselmo Pereira, 66 
anos, decano da Câmara 
Municipal de Goiânia, foi 
o primeiro vereador a se 
vacinar em decorrência 
da idade. Ele escolheu 
o ponto drive-thru do 
estacionamento do 
Estádio Serra Dourada e 
segundo ele, a vacinação 
durou exatamente 
quatro minutos e 
meio, marcados no 
relógio. O vereador 
elogiou a velocidade no 
atendimento, e o avanço 
da vacinação por 
faixa etária 
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SEGURANÇA PÚBLICA
Como é o sistema eletrônico que protege 
as mulheres vítimas de violência?
Secretaria de Segurança Pública elaborou perguntas e respostas sobre os 
aparelhos que podem ser usados tanto pela agredida quanto pelo agressor

AgênciA BrAsíliA - A Dire-
toria de Monitoramento 
de Pessoas Protegidas da 
Secretaria de Segurança 
Pública (SSP/DF)  funcio-
na no Centro Integrado 
de Operações de Brasília 
(Ciob) e é responsável pelo 
acompanhamento de mu-
lheres vítimas de violência 
e agressores em casos enca-
minhados pelo Judiciário.

O acompanhamento 
de ambos será simultâneo 
e realizado por servidores 
capacitados para opera-
cionalizar o software que 
torna possível a identifica-
ção de aparelho portátil a 
ser entregue à mulher — o 
Dispositivo Móvel de Pro-
teção a Pessoa (DMPP) — e 
da tornozeleira eletrônica 
que ficará com o agressor.

No mesmo espaço, no 
Ciob, funciona o Centro 
Especializado de Atendi-
mento à Mulher IV (Ceam 
IV), da Secretaria da Mu-
lher. O atendimento e 
acolhimento será exclusi-
vo para as mulheres que 
receberão o dispositivo 
de segurança. O objeti-
vo é promover e assegu-
rar o fortalecimento da 
autoestima e autonomia 
de mulheres vítimas de 
violência e o resgate da 
cidadania, além da pre-
venção, interrupção e su-
peração das situações de 
violações de direitos.

TIRA-DÚVIDAS
Um tira-dúvidas foi 

preparado para explicar 
como é o funcionamento 
do dispositivo e o acolhi-
mento e monitoramento 
de vítimas e agressores.
1. Quais são os casos que 
poderão ser encaminhados 
para a Diretoria de Monito-
ramento de Pessoas Prote-
gidas, da SSP/DF?

Em regra, mulheres sob 
medida protetiva de urgên-
cia, previstas na Lei Maria 
da Penha (nº 1.340/2006). 
O encaminhamento será 
feito pelo judiciário.
2. Quais são os equipa-
mentos que serão instala-
dos nas vítimas?

Trata-se do Dispositivo 
Móvel de Proteção à Pes-
soa (DMPP), um aparelho 
portátil que será entregue à 
vítima de violência. De pos-
se dele, a mulher será moni-
torada 24h por dia, durante 
os sete dias por semana, no 

período determinado pela 
decisão judicial.
3. E o agressor? Também 
será monitorado?

Sim! Esse é o grande 
diferencial do formato de 
acompanhamento lança-
do pela SSP/DF. Ambos 
— vítima e agressor — se-
rão monitorados de forma 
simultânea. Ao instalar a 
tornozeleira, haverá áreas 
de exclusão, ou seja, ele de-
verá respeitar uma distân-
cia mínima da vítima. Caso 
isso não seja respeitado, 
além de o próprio disposi-
tivo emitir alertas sonoros 
e vibratórios ao agressor, 
ele será contatado — via 
telefone, mensagem SMS 
ou por meio do aplicativo 
de WhatsApp — pela equi-
pe que realiza o monitora-
mento dos casos.
4. Qual a diferença do novo 
tipo de monitoramento 
com relação ao controle 
feito por meio de tornoze-
leiras eletrônicas?

A principal novidade 
é que agora o monitora-
mento é dinâmico. Antes, 
havia uma delimitação de 
área fixa na qual o agres-
sor não podia infringir, 
como a casa e o trabalho 
da vítima. Agora, além 
das áreas de exclusão 
fixas, cada um terá um 
dispositivo e, quando a 
distância mínima deter-
minada pela Justiça for 
infringida, será emitido 
um alerta para vítima, 
agressor e para a Direto-
ria de Monitoramento de 
Pessoas Protegidas, no 
Ciob, que fará contato 
imediato com as partes 
envolvidas e com a Polícia 
Militar do DF, por meio do 
Centro de Operações da 
Polícia Militar (Copom). 
O monitoramento será 
possível por meio da tec-
nologia de georreferen-
ciamento de abrangência 

em todo o DF.
5. Na prática, como 

isso vai funcionar? Dê 
um exemplo.

Vamos supor o seguin-
te cenário: uma mulher 
que está sob medida cau-
telar usando o dispositi-
vo vai ao shopping e, no 
mesmo dia e horário, sem 
saber, o agressor, que faz 
uso da tornozeleira, resol-
ve ir almoçar no mesmo 
local. Quando eles se apro-
ximarem a uma distância 
menor do que a área de 
exclusão previamente de-
terminada, ambos os dis-
positivos, da vítima e do 
autor emitirão alertas so-
noros e vibratórios. Nesse 
momento, os profissionais 
da Diretoria farão contato 
com o agressor para que 
ele saia imediatamente do 
local, indicando, inclusive, 
uma rota de saída oposta à 
localização da vítima.
6. Qual a forma de contrata-
ção e o custo desse serviço?

Cada aparelho, seja 
tornozeleira ou dispositi-
vo, bem como a estrutura 
necessária para o moni-
toramento, como baias, 
computadores e software 
que opera o sistema e cus-
to diário de R$ 5,99.

O pagamento é fei-
to pelo serviço utiliza-
do, portanto, não houve 
compra de equipamen-
tos. A manutenção dos 
equipamentos também 
será feita pela empresa. 
Serão mil equipamentos, 
sendo 500 destinados a 
vítimas e outros 500 para 
agressores (tornozeleiras).

Quinze servidores (po-
liciais civis, militares e pe-
nais, além de bombeiros) 
farão o monitoramento 
de vítimas e agressores 
que passaram por capa-
citação para operaciona-
lizar o software e acionar 
órgãos responsáveis.

Divulgação/SSP-DF

Geral
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A Seduc tem estruturado o seu trabalho de forma que possa promover o 
desenvolvimento dos estudantes, a partir da realidade em que eles estão inseridos

TOCANTINS

Governo garante acesso 
ao ensino a Povos e 
Comunidades Tradicionais

Cláudio Paixão/Governo do 
ToCanTins -  Reconhecidos 
pela lei nº 6.040, de 7 de fe-
vereiro de 2007, como gru-
pos que possuem formas 
próprias de organização 
social, que ocupam e usam 
territórios e recursos natu-
rais como condição para 
sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando co-
nhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmi-
tidos por tradição, os Povos 
e Comunidades Tradicio-
nais recebem atenção espe-
cial do Governo do Tocan-
tins, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação, Ju-
ventude e Esportes (Seduc).

A Seduc tem estrutura-
do o seu trabalho de forma 
que possa promover o de-
senvolvimento dos estu-
dantes, a partir da realidade 
em que eles estão inseridos. 
“O nosso projeto educa-
cional se baseia no desejo 
de transformar a vida dos 
tocantinenses, a partir da 
realidade e das ferramen-
tas que cada um tem a sua 
disposição. Nas escolas do 
campo e quilombolas, por 
exemplo, são ministradas 
disciplinas que só existem 
nessas unidades de ensino; 
nas escolas indígenas é re-
alizado o ensino bilíngue, 
respeitando a diversidade 
cultural”, pontuou a titular 
da Seduc, Adriana Aguiar.

SABER TRADICIONAL
Das 139 escolas da rede 

estadual situadas na zona 
rural, 95 são escolas indíge-
nas, 43 são escolas do cam-
po e duas são quilombolas. 
“Temos duas escolas qui-
lombolas no Tocantins, sen-
do uma localizada na zona 
rural [Mateiros, região do 
Jalapão] e a outra na zona 
urbana [no município de 
Chapada da Natividade]. O 
diferencial dessas escolas é 
que, além das disciplinas da 
grade curricular normal, são 
trabalhados temas específi-
cos ligados ao cotidiano da 
população. Nas escolas qui-
lombolas são trabalhadas 
duas disciplinas direciona-
das à comunidade, que bus-
cam valorizar a realidade 
local. São elas: Saberes e Fa-
zeres Quilombola e Cultura 
Quilombola. Já nas escolas 
do campo é incluída a dis-
ciplina Saberes e Fazeres do 
Campo”, elencou a gerente 
de Educação do Campo e 
Quilombola da Seduc, Lo-
rena Santos da Silva.

A pauta do campo tam-
bém está presente no cur-

rículo das escolas que ofer-
tam Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, 
direcionadas à capacitação 
para atuação na agricultu-
ra, agronegócio, pecuária 
e meio ambiente. Essas 
unidades de ensino são as 
seguintes: Escola Família 
Agrícola do Bico do Papa-
gaio Padre Josimo, de Es-
perantina; Escola Estadual 
Agrícola David Aires França, 
de Arraias; Escola Família 
Agrícola Zé de Deus, de Co-
linas do Tocantins; Colégio 
Estadual Girassol de Tempo 
Integral Agropecuário, de 
Almas; Colégio Estadual Fa-
mília Agrícola José Porfírio 
de Souza, de São Salvador 
do Tocantins; Escola Famí-
lia Agrícola, de Porto Nacio-
nal; Colégio Agropecuário, 
de Natividade; Escola Es-
tadual Almeida Sardinha, 
de Itacajá; Colégio Estadu-
al João Tavares Martins, de 
Araguaçu; Colégio Estadual 
Professor José Carneiro de 
Brito, de Tocantinópolis e 
Colégio Estadual Agrícola 
Brigadas Che Guevara, de 
Monte do Carmo.

Dessas escolas, nem 
todas estão localizadas 
na zona rural, mas atuam 
com o objetivo de promo-
ver o desenvolvimento dos 
estudantes que vivem no 
campo e usam o transporte 
escolar para chegar às uni-
dades de ensino da zona 
urbana. Para além da for-
mação regular, os estudan-
tes recebem capacitação 
técnica que geram possi-
bilidades de desenvolvi-
mento social e econômico 
por meio de cursos como: 
Técnico em Agropecuária; 
Técnico em Agroecologia; 
Técnico em Agroindús-
tria; Técnico em Zootec-
nia; Técnico em Controle 
Ambiental, entre outros.  O 
público atendido é diversi-
ficado, envolve estudantes 
de comunidades quilom-
bolas, de quebradeiras de 
coco-de-babaçu, pescado-

res artesanais, ribeirinhos, 
sertanejos e indígenas.

EDUCAÇÃO INDÍGENA
Para garantir o acesso da 

população indígena à edu-
cação, além de 95 unidades 
de ensino, em 2020, a rede 
contava com 23 extensões, 
atendendo os povos Kara-
já Xambioá, Krahô, Apina-
jé, Javaé, Xerente, Karajá, 
e Krahô Kanela, presentes 
na Diretorias Regionais de 
Araguaína, Tocantinópolis, 
Pedro Afonso, Gurupi, Mira-
cema do Tocantins e Paraíso 
do Tocantins. “A educação 
escolar indígena no Tocan-
tins está em consonância 
com as Diretrizes Curricula-
res Nacionais da Educação 
Básica da Educação Escolar 
Indígena que fixa diretrizes 
pautadas, pelos princípios 
da igualdade social, da dife-
rença, da especificidade, do 
bilinguismo e da intercul-
turalidade”, afirmou a téc-
nica da Gerência Indígena 
Escolar Indígena da Seduc, 
Maria Istélia Coêlho Fôlha.

Cerca de 70%, dos 453 
professores que atuam nas 
escolas indígenas são pro-
fessores oriundos de suas 
comunidades. Em janeiro 
de 2020, a partir de consulta 
pública, a Seduc transfor-
mou o Centro de Ensino 
Médio Indígena Xerente 
(Cemix), em Tocantínia, no 
primeiro centro de ensino 
indígena com tempo inte-
gral do Tocantins. “No To-
cantins, nós temos o Curso 
de Formação de Professo-
res em Magistério Indíge-
na, fazendo com que eles 
sejam transformadores da 
sua comunidade, reforçan-
do a cultura de cada etnia. 
E já temos também muitos 
professores com nível su-
perior, mestrado e doutora-
do. Um trabalho realizado e 
que transforma a população 
em protagonistas das suas 
ações”, detalhou o gerente 
da Educação Indígena da 
Seduc, Waxiy Maluá Karajá.

Padre Fábio de Melo 
desabafa após morte da mãe por 
covid-19: “Desalento”

O padre Fábio de Melo 
compartilhou uma reflexão 
sobre a morte da mãe. Ana 
Maria de Melo Silva faleceu 
no dia 27 de março, aos 83 
anos, em decorrência de 
complicações da covid-19. 
O sacerdote não pôde se 
despedir da mãe com veló-
rio por causa das medidas 
de combate à pandemia e 
lamentou a ausência dos ri-
tuais neste momento.

O religioso também de-
sabafou e disse que “mãe 
não é sepultável”. “É a 
quebra de um simbólico 
primitivo. É a ruptura com 
a corporeidade que hospe-
dou nossos princípios. Um 
desalento”, diz em texto 
emocionante. “Deixar no 

túmulo o corpo que tam-
bém foi meu corpo, fonte 
que me deu ossos, carne, 
espírito e sangue. Outro 
desalento”, completo.

“Não poder ritualizar a 
despedida. Vestir o vestido 
mais bonito, pentear os ca-
belos, cobrir de flores a mu-
lher que me amou primeiro. 
(...) Ainda que a fé me faça 
crer no reencontro, o interva-
lo entre a espera e o abraço 
é puro desconsolo. Grito o 
que muitos já sabem: mãe 
não é sepultável”, finaliza.

Ana Maria estava inter-
nada no hospital Santa Ge-
noveva, em Uberlândia (MG) 
desde o dia 15 de março. A 
informação foi confirmada 
pelo próprio padre em suas 

redes sociais.
Assim que Ana Maria 

contraiu a doença, o padre 
usou as mesmas redes so-
ciais para informar os fãs 
do ocorrido. Lamentou, na 
ocasião, que a mãe havia 
recebido a primeira dose 
da vacina contra a Co-
vid-19 tarde demais, cerca 
de dez dias antes de apre-
sentar os sintomas.

De acordo com o 
que foi relatado na épo-
ca, tudo indica que Ana 
Maria contraiu a doen-
ça em um hospital às 
vésperas de tomar o 
imunizante, pois preci-
sou passar num médico 
após apresentar alguns 
problemas de saúde.

TJ/SP concede 
“HC” a cavalo em 
isolamento sanitário 
por suspeita de 
doença contagiosa

O dono de um cavalo 
que estava em isolamen-
to sanitário por suspeita 
de contaminação pela 
doença de Mormo, con-
seguiu garantir a liberda-
de do animal. Os desem-
bargadores da 12ª câmara 
de Direito Público do TJ/
SP concederam recurso 
análogo ao habeas cor-
pus para que o equino 
não seja sacrificado e fi-
que solto.

O colegiado consi-
derou que o do primeiro 
laudo médico do animal 
pode ter sido comprome-
tido ao ser realizado en-
quanto ele ainda tomava 
medicamentos. Um se-
gundo laudo, realizado na 
Alemanha, indicou que 
o equino não estava in-
fectado. A enfermidade 
é causada pela bactéria 
Burkholderia mallei, que 
acomete principalmen-
te os equídeos, podendo 
também acometer hu-
manos. Trata-se de uma 
doença contagiosa que 
provoca febre e nódulos 
nas mucosas nasais.

Com a assertiva de 
que “Justiça é o equilíbrio 
do Direito com a Moral”, 
o colegiado concedeu, de 
ofício a liberdade imedia-
ta do equino. MiGalhas

Cachorro vai à Justiça contra agressor 
e “assina” ação com a patinha

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

O suspeito atirou contra o bichinho, perfurando 
seu globo ocular direito

A Justiça do Ceará 
recebeu uma petição no 
mínimo incomum: um 
pedido de danos morais 
vindo de um cachorro 
sem raça definida cha-
mado Beethoven, com 
direito a “assinatura” 
com a patinha e tudo. 
Um morador da área 
rural de Granja atirou 
contra o bichinho, per-
furando seu globo ocu-
lar direito. Em razão 
disso, o cão está sendo 
submetido a tratamen-
to veterinário.

O suspeito diz que 
atirou após o animal 
avançar contra ele. O ra-
paz foi preso em flagran-
te e duas armas artesa-
nais foram apreendidas 
em sua residência.

Quem representa 
Beethoven na causa é o 
advogado José da Silva 
Moura Neto, de Brasília. 
Em entrevista ao G1, o 
profissional disse que 
não acredita na versão 
do suspeito.

“Ninguém consegue, 
em cima de uma moto-
cicleta, atirar no olho de 
um cachorro.”

O advogado expli-
cou ao portal que de-
cidiu redigir a ação 
judicial em nome de 
Beethoven, e não do tu-
tor, com o propósito de 
reforçar a luta contra os 
maus-tratos a animais.

“A nossa missão aqui 
é dar uma lição, porque 
o Brasil não tolera mais 
maus-tratos. O animal 
entrando com a ação 

mostra que ele é sujeito 
de direito. Por sofrer, ele 
tem direito de estar em 
juízo”, afirmou.

“O animal não con-
segue se defender, então 
a gente está buscando 
outros meios para con-
seguir punir realmente, 
porque parece que o ser 
humano só obedece à 
lei do bolso. A gente en-
trou com a ação judicial 
pelo próprio cachor-
ro porque ele é sujei-
to de direito, o Decre-
to 24.645/1934 mostra 
isso. Por isso tem a as-
sinatura com a patinha 
dele. É cabal que quem 
recebe um tiro no olho 
tem um dano moral.”

MAUS-TRATOS
Em setembro, o presi-

dente Jair Bolsonaro san-
cionou a lei 14.064/20, 
que aumenta a pena de 
quem maltratar ou pra-
ticar abusos contra cães 
e gatos. A norma deter-
mina que a prática de 
abuso, maus-tratos, fe-
rimento ou mutilação a 
cães e gatos será punida 
com pena de reclusão, 
de dois a cinco anos, 
além de multa e proibi-
ção de guarda.

O texto publicado no 
DOU altera lei de crimes 
ambientais (lei 9.605/98) 
para criar um item espe-
cífico para cães e gatos, 
que são os animais do-
mésticos mais comuns e 
principais vítimas desse 
tipo de crime.

MiGalhas

&&

Márcio Vieira/Governo do Tocantins
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Classificados

 REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE PLANALTINA-GO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE WESLEY SANTOS 
VILLAS BOAS, CPF: 223.511.478-47.

REQUERIMENTO Nº 967625

O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei nº 
9.514/1997, e depois de frustradas as tentativas de intima-
ção pessoal, faz saber que o (a) Sr (a). WESLEY SANTOS 
VILLAS BOAS, CPF: 223.511.478-47, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, CASA 06, RESIDENCIAL RIVIERA, LOTE 
01, QUADRA 16, ÁREA ESPECIAL, JARDIM DAS PAINEIRAS, 
PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A), em razão 
do requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HA-
BITACIONAIS, credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 74,856 
deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
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 impu-
táveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 21,785.20 ( vinte 
e um mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é 
lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - HABITACIONAIS como “Diferença de prestações 
anteriores”. O pagamento do débito poderá ser feito na agência 
detentora do financiamento ou na sede deste Ofício situado à 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Praça Cívica, Planaltina-GO, 
CEP nº 73.750-005, no horário de 9:00h às 17:00h. 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 cumprimento 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. Lucas Rodrigues Coim-
bra, Oficial Substituto.

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

QUALITY  COMERCIAL  DE  PRODUTOS  MÉDICOS
HOSPITALARES  EIRELLI,  INSCRITO  COM  CNPJ  Nº
31.305.975.0001-51 TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA AGÊNCIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA - AMMA, A LICENÇA
AMBIENTAL  FÁCIL  Nº  20210010019  PARA  A  ATIVIDADE  DE
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
LOCALIZADO NA AV T 7 S/Nº SALA COMERCIAL 2317 QUADRA R 34
LOTE 01/02/03/07 SETOR COMERCIAL EDIF LOURENCO OFFICE
COND CONCEPT LOURENZZO - SETOR OESTE - CEP: 74.140-110–
GOIÂNIA – GO.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Lucrécia exige que Cobra 
se afaste de Jade. Rober-
ta convence Duca a jantar 
com ela. BB critica Bian-
ca por pagar para Pedro 
namorar Karina. João ter-
mina a edição do videobook 
de Bianca, e Cobra faz uma 
cópia sem que ele perceba. 
Bianca e Duca se recon-
ciliam. Cobra entrega para 

Jade o pendrive com o vid-
eobook de Bianca. Wallace 
e Sol levam Dalva para pas-
sear. Duca encontra um bil-
hete nos pertences de Alan. 
Heideguer e Lobão ques-
tionam Luiz e Nat sobre a 
suposta namorada de Alan. 
Duca afirma a Gael que não 
desistirá de descobrir tudo 
sobre Alan.

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Manuela comenta 
com Maria que pretende 
chamar Rodrigo para ad-
ministrar o negócio. Vi-
tória convida Olívia para 
lanchar em sua casa, 
e Dora fica apreensiva. 
Laudelino revela a Iná 
que não poderá empre-
star dinheiro para Maria 
e Manuela. Manuela leva 
Júlia para a casa da avó. 

Dora e Marcos conver-
sam sobre o encontro ar-
mado por Vitória. Jonas 
resolve entrar em uma 
academia, e Cris se sur-
preende. Nanda comenta 
com Celina que acredita 
que Lourenço não este-
ja tão empenhado quan-
to ela no projeto de ter 
um filho. Iná termina o 
namoro com Laudelino.

Alexia explica seu pla-
no para a fuga. Taranti-
no consola Bia após ela 
lembrar do acidente. Eles 
conversam sobre a morte 
de suas parentes. Alexia 
pensa em trabalhar como 
secretária na empresa de 
Rafael, e sugere que Kyra 
seja babá dos filhos de 
Alan. Alexia pontua que 

Luana não é conhecida 
no Brasil e, por isso, não 
precisará se esconder 
de ninguém. Bia revela 
a Tarantino que a família 
não sabe que ela está tre-
inando. Luna consegue 
avisar a Juan que está 
viva. Helena fica sabendo 
da possibilidade de Téo 
ficar paraplégico. 

Gênesis
Lotam acusa Ló. Aat 

pressiona Agar a cumprir 
a missão. Ela desperta a 
atenção de Anziety (Paulo 
Lessa). Terá se entende com 
Lotam. Agar fica frustrada 
em sua missão. As filhas de 
Lotam roubam o leite das 
cabras. Aat humilha Agar. As 
filhas de Lotam são pegas 

roubando. Apavorada, 
Maresca (Thaís Muller) de-
cide fugir. O faraó e Khen não 
entendem a atitude impulsiva 
de Aat. Os homens procuram 
por Maresca na caverna. Ela 
é atacada por morcegos no 
interior do local e grita deses-
perada. Abrão e Eliézer en-
contram um tesouro.

Amor de Mãe
Davi é levado para o 

hospital, e Érica, Miguel e 
Vitória torcem por sua vida. 
Sandro descobre que Vei-
ga e Belizário podem estar 
ligados à suposta morte 
de Lurdes. Camila evolui 
na fisioterapia. Belizário 
se assusta ao encontrar 
Penha em sua casa. Penha 
e Leila se vingam de Be-
lizário. Durval tenta fazer 
com que Natália o convide 
para morar em sua casa. 

Verena confronta Álvaro 
sobre o atentado a Davi. 
Érica sente o cheiro de 
Lurdes em Thelma. San-
dro resgata o livro-caixa de 
Belizário e pensa em com-
provar os crimes de Álvaro. 
Sandro decide denunciar 
Álvaro. Sandro confessa 
seu crime na relojoaria e 
entrega o livro-caixa de 
Belizário a Miriam. Verena 
decide romper seu relacio-
namento com Álvaro. 

A loira chega gritando em casa…
– Mãe, mãe, mãe , mãe

 – O que foi filha?
– Um cara me deu 50 reais para eu subir 
numa árvore!
– Sua besta ele só queria vê sua calcinha!
– Pensa que sou burra ?? antes de subir 
eu tirei a calcinha pra ele não ver

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

BACALHAU PARA A PÁSCOA

A Páscoa é um feriado 
comemorado mundial-
mente. Com as pessoas se 
abstendo de comer car-
nes, muitas famílias come-
çam a procurar por peixes 
para compor a mesa do 
domingo de Páscoa.

Assim, que tal nesse 
ano ter uma receita di-
ferenciada?  Para a chef 
Patrícia da Paz, “o baca-
lhau é um peixe muito 
procurado no 4º mês do 
ano, por isso, uma re-
ceita saborosa com esse 
ingrediente pode ser o 
diferencial da Páscoa”.

Confira abaixo uma 
receita da chef de  Baca-
lhau confitado com uma 
deliciosa salada tropical  

INGREDIENTES
1 quilo de posta de 
bacalhau
500 ml de azeite
Folhas frescas de 
alecrim, tomilho
Grãos de pimenta
Sal grosso
1 limão 
Salada tropical
Mix de folhas de sua 
preferência
1 cebola roxa
1 manga

1  xícara de uvas verdes
1  kiwi
1 xícara de morangos
100 ml de iogurte 
natural

MODO DE PREPARO
Em uma forma 
ou um recipiente 
fundo, coloque as 
postas de bacalhau 
já dessalgadas, os 

temperos e especiarias 
e as ervas;
Leve ao forno por 
aproximadamente 40 
minutos, cozinhando 
em baixa temperatura. 
Cuidado para não 
ferver;
Quando o peixe 
estiver macio, sirva 
acompanhado de 
saladas e risotos.

SALADA
Acomode as folhas já 
higienizadas em uma 
travessa para servir;
Coloque as frutas 
cortadas em cubos ou 
ao meio espalhadas 
sobre as folhas; 
Separadamente colocar 
o iogurte, o sal, 
e o azeite;
Mexa, tempere e sirva.

SALADA DE GRÃO DE BICO COM VINAGRETE DE MANGA

INGREDIENTES
250gr de Grão de Bico 
Vapza;
½ cebola roxa ou branca 
cortada bem fina em 
formato meia lua;
1 tomate italiano grande 
sem semente cortado em 
cubos pequenos;
Salsinha bem picadinha;
Folhas de manjericão só 
para dar um frescor;
180gr de manga (doce ou 
verde, só não pode ser 
muito madura) cortada 
em cubos;
Sal;
Azeite de oliva;
Suco de ½ limão.  

MODO DE PREPARO
Abra o pacote de 

Grão de Bico Vapza 
em uma peneira e, em 
água corrente, solte os 
grãos com as mãos. 
Escorra bem a água e 
despeje os grãos em 
uma tigela. Higienize o 
tomate, corte ao meio, 
tire as sementes, corte 
em cubos pequenos e 
despeje na tigela junto 
com o grão de bico. 
Despeje os cubos de 
manga na tigela. Corte 
a cebola em meia lua, 
pique a salsinha, misture 
tudo na tigela, acrescente 
os temperos e mexa bem. 
Prove, e veja se precisa 
acertar o tempero. 
Finalize com umas folhas 
de manjericão.
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RAAB
BABADEMOÇA

CAIRAÇAI
HBIDL

REUMATOIDE
LANCAD

IDONEIDADE
ELOGIOM
QASOVA

AUXILIADAS
EIIGEC

RICOSESTA
RATAMAR
ORDEMOLA
ZAGUEIROS

Primeira
mulher a
ingressar
na ABL

(?) Batista,
cantor

goiano de
"Princesa"

(?)
Menezes:
precedeu
Tite (fut.)

Trombeta
dos índios
bororos

(MT)

Artrite (?), 
inflamação
articular
(Med.)

Sufixo
que indica
a função

álcool

"(?) Ele-
mentares",
poema de

Neruda

Medida de
receitas

culinárias

Preposição
essencial
ao uso da

crase

Etapa do
preparo

da massa
do pão

Que rece-
beram
ajuda
(fem.)

Gás
essencial

à vida
(símbolo)

Parte 
mais nu-
tritiva do
espinafre

Tamanho
(abrev.)

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

Brincadeira
das tor-

cidas em
estádios

Evento no qual
Romeu e Julieta se
conheceram (Lit.)
Isso, em francês

Apresentadora, atriz 
e ex-modelo 

brasileira
(?) Santana, ator

(?) bem:
vir a

propósito

Creme
clássico
da con-
feitaria

brasileira   

Qualidade
exigida a
um fiador
Avaliação
alheia que

eleva a
auto-

estima

Os típicos 
morado-
res dos
bairros
nobres

O "O", na
sigla OAB

Thiago
Silva e
Gerard
Piqué
(fut.)

Feitio do
ancinho

Fruto 
energético

que faz
parte da 

dieta
paraense

Litro
(símbolo)

Papai, 
em inglês

Programa usado por
arquitetos (Inform.)
Fator essencial à

eficácia do remédio

Massa
(símbolo)

Ande;
caminhe

Queira
muito
bem a

"(?) con-
sumado!":
afirmação
de Cristo
na Cruz

2/ça. 3/cad — dad — ica. 4/babu — odes.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Um homem que 
tem sorte com as 

mulheres, não sabe 
a sorte que tem.

Você sentirá von-
tade de expressar 
o que pensa para 
pessoas próximas. 

A experiência traz energia e 
você pode se expressar com 
assertividade ou agressivida-
de. Evite brigas. Há pessoas 
que compactuam com a sua 
opinião e a sua postura.

Você sentirá von-
tade de expressar 
o que pensa para 
pessoas próxi-

mas. A experiência traz ener-
gia e você pode se expressar 
com assertividade ou agressi-
vidade. Evite brigas. Há pes-
soas que compactuam com 
a sua opinião e a sua postura.

Os projetos de-
vem ser direcio-
nados com flexi-

bilidade e compreensão dos 
compromissos financeiros en-
volvidos. Tenha atenção com 
a ansiedade e a precipitação. 
Saiba, porém, que você está 
no caminho certo e está mais 
confiante do seu merecimento.

Busque dar aten-
ção ao modo 
como você ex-

pressa ideias e cria argumen-
tos. O cenário pode trazer 
brigas. Um posicionamento é 
essencial para deixar as coisas 
claras. A experiência pede de 
você habilidades para avaliar o 
seu valor e os afetos.

O céu lhe dá a 
oportunidade de 
expressar o que 

pensa e de abordar assuntos 
com seriedade, levando em 
consideração regras e docu-
mentos. As escolhas deixam 
claro o seu valor ao desen-
volver projetos e estreita as 
relações com os amigos.

Uma nova per-
cepção sobre 
as necessida-

des na troca afetiva pro-
porciona curas profundas 
entre você e uma pessoa 
especial. Se estiver sozinho, 
o céu lhe dá condições de 
se conectar a sentimentos 
latentes em sua alma.

É um dia agita-
do para fidelizar 
acordos e ne-

gociações com pessoas que 
participam das suas decisões. 
O céu pede flexibilidade e 
cooperação para que haja um 
alinhamento com uma pessoa 
importante. As oportunidades 
são favoráveis e satisfatórias.

Há decisões im-
portantes a serem 
direcionadas no 

trabalho ou talvez em sua 
rotina. A saúde também é 
um ponto importante que 
deve ser levado em consi-
deração. A flexibilidade vai 
ajudá-lo a concretizar trâmi-
tes e ajustes financeiros.

Uma reflexão pro-
funda é importan-
te para alinhar os 

seus interesses e as suas ne-
cessidades afetivas. Talvez 
você sinta a necessidade de 
compartilhar os sentimentos 
com alguém especial. O céu 
colabora para o desenvolvi-
mento da relação.

O céu lhe con-
vida a mudar as 
atitudes em famí-

lia e a se posicionar com fle-
xibilidade com uma pessoa 
importante. O imóvel pode 
ser tocado. As escolhas con-
tribuem para o seu desenvol-
vimento e agregam valor em 
sua rotina e trabalho.

Pode ser que você 
se sinta ansioso para 
realizar mudanças 

em sua rotina. É preciso ser ob-
jetivo e flexível para movimentar 
as suas ideias, principalmente 
na relação com as pessoas do 
seu convívio. O céu favorece o 
namoro, o lazer e a autoestima.

O céu traz urgên-
cia para obter 
soluções. Inves-

timentos podem ser ne-
cessários neste momento. 
As decisões podem estar 
direcionadas às neces-
sidades da família ou ao 
imóvel. É preciso ter habi-
lidades para negociar.

Mafalda
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