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Sócrates: Suspeição de Moro 
restabelece credibilidade da 
Justiça do BR
Desde 2019, o ex-primeiro-ministro 
José Sócrates chama a atenção 
para a conduta parcial de Moro, 
classificando-o como um “ativista 
político disfarçado de juiz”
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Luciana Gimenez diz que Kajuru usa foro 
privilegiado para chamá-la de prostituta
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EMATER-DF

Saltadores do DF se 
destacam em Sul-Americano 
de Esportes Aquáticos

ESPORTE

TOCANTINS
Conselho de Parcerias 
e Investimentos aprova 
projeto que levará recursos 
da iniciativa privada aos 
municípios tocantinenses

ARAGUAÍNA
Governo do Tocantins 
disponibiliza mais 10 leitos 
de UTI-Covid 

Governo de Goiás abre 
licitação para construir 
4.450 moradias

HABITAÇÃO

Em parceria com municípios, que vão doar lotes urbanizados e 
legalizados para construção das casas, Agehab dá início a processo 
que visa atender as dez regiões de planejamento do Estado, com lotes 
de 400 a 650 moradias em cada uma delas

Edital, com regras da licitação, está disponível no site da Agência

Projeto padrão/Agehab

Entregadores e 
motoristas de 
app terão linha 
de crédito com 
juro zero

SOCIAL
Júnior Guimarães e Cristiano Borges

Trabalhadores terão carência de seis meses e até 24 meses para quitar o débito
PÁGINA 03
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Debate 

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Humano 
e Social, José Antônio da Sil-
va Netto, esteve quarta-feira, 
31, na Câmara de Vereadores, 
para debater critérios esta-
belecidos para concessão do 
Renda Família, programa 
assistencial criado pela pre-
feitura de Goiânia.

Pontos
A Comissão de Saúde 

e Assistência Social, da Câ-
mara, destacou pontos que 
precisam ser revistos. O prin-
cipal é o critério do valor ve-
nal do imóvel, que não pode 
ultrapassar R$ 100 mil. 

Esperança
Governador Ronaldo 

Caiado anunciou a chegada 
de mais 266.800 mil doses 
de vacina contra a covid-19 
à meia-noite de hoje, 2 de 
abril. Destas, 241.800 são da 
CoronaVac e 25.000 da Astra-
Zeneca.

Expetativa 
Pelo planejamento, espe-

ra-se que até o final do mês 
de abril o governo estadu-
al tenha vacinado 100% das 
pessoas com mais de 60 anos 
em Goiás. 

Suplente 

Amanhã, sábado dia 3, o 
suplente de vereador (Repu-
blicanos) e líder comunitá-
rio na região do Setor União, 
Ulisses Sousa, completa ani-
versário, ao de sua família, 
sem aglomeração. 

Mensagens 
A Justiça do Trabalho de 

Minas Gerais considerou vá-
lidas como provas as mensa-
gens trocadas por meio do 
aplicativo WhatsApp entre 
funcionários de uma empre-
sa do ramo de alimentos. Vale 
mais atenção ao wpp!

Pesca proibida
Prefeitura de Aruanã proibiu a pesca no Rio Ara-

guaia para evitar a covid-19.  A medida, que começou 
a valer ontem, 1º de abril, vai até dia 5. O objetivo 
é evitar que turistas viajem para a região durante a 
Semana Santa. A orientação do Governo Estadual é 
que outras cidades que são cortadas pelo rio adotem 
a mesma regra.

Linha de frente 
Secretário Municipal 

de Saúde de Goiânia, Dur-
val Pedroso, divulgou que 
ficou definido pelo Centro 
de Operações de Emer-
gências (COE), do Estado 
de Goiás, que 30% das va-
cinas contra covid-19 dos 
novos lotes serão destina-
das à imunização

de trabalhadores de 
saúde, até que esse grupo seja fechado. Dentre as 
categorias de profissionais estão agentes de vigilância, 
fisioterapeutas e nutricionistas.

Em certa altura da vida devemos 
escolher de qual lado estamos, do 
poder material do dinheiro ou do 
lado mais simplista” Roger Waters

O sonho da conscientização por justiça

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) atinge 1% 
das crianças no mundo. Essas crianças têm dificul-
dades para se comunicar e interagir socialmente. Os 
graus são variados, desde o mais leve ao mais grave. 
O que não é impeditivo para que sejam exploradas as 
potencialidades criativas dessas pessoas. 

Engajado na luta por melhores condições, prin-
cipalmente educacionais, Tiago Melo (foto), que é 
pai do autista Tiago Filho, conta que não há muito 
que comemorar, pois existe muita lei teórica e pouca 
praticidade de fato.  

Melo, que é presidente da Associação Paraolím-
picos do Futuro (Apaf), cita um caso interessante da 
Justiça do Trabalho de Minas Gerais em que reverteu 
dispensa por justa causa aplicada à mãe de criança au-
tista, que faltou ao serviço para cuidar do filho. A justiça 
também determinou que a empresa reduzisse a jorna-
da de trabalho da mulher em 25%. Na opinião dele, as 
melhorias só acontecem quando os pais recorrerem ao 
judiciário, o que não deveria ser assim. 

Porém, assim como a mãe Núbia Cabral Melo 
(foto), a gente sonha com uma sociedade politicamen-
te mais justa em favor dos autistas. Este é o recado para 
a conscientização do dia 2 de abril. 
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Jogadas rápidas 

n Governo de Goiás abriu licitação para construir 4.450 
moradias de interesse social. 
n Goiás tem 11.586 mortes e 485.278 contaminados,  
segundo dados boletim divulgados às 16h quarta-feira, 
31 de março. 
n Caixa Econômica Federal divulgou que ganhador 
da Mega não apareceu para buscar prêmio de R$ 162,6 
milhões. 
n O valor deve ser transferido ao Fundo de Financiamen-
to do Ensino Superior (Fies).

ItátIla Moura  - No Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço, desta quinta-feira 
,01, o apresentador Leo-
nardo Miguel conversou 
com o proprietário da 
empresa Di Anju, Divino 

Ismael Leite. Na ocasião, 
Divino falou sobre a de-
manda na produção dos 
ovos de Páscoa. Leonardo 
conversou também com o 
médico cirurgião geral, Dr. 
Odimar do Nascimento 

Oliveira. O médico falou 
sobre a saúde da mulher 
e complicações pós co-
vid-19. Para assistir estas 
entrevistas e os destaques 
do Jornal, acesse o portal 
no youtube gazetaplay.  

No Jornal da Gazeta Edição do Almoço, desta sexta-
-feira ,02, o apresentador Leonardo Miguel conver-
sou com o Frei Edgar Alves Pereira, OFM. Na oca-
sião o Frei falou sobre a Semana Santa, uma data 
importante para para os Fiéis. Leonardo conversou 
também  com os cantores Johnny Cerrado e Domis 
Wagner. Os dois são amigos e cantam juntos nos ba-
res da capital Goiana (voz e violão).Para assistir estas 
entrevistas e os destaques do Jornal, acesse o portal 
no youtube gazetaplay.  ItátIla Moura
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AgehAb/gO - O Governo de 
Goiás, por meio da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), está com licitação 
aberta, na modalidade Re-
gistro de Preço, para contra-
tação de empresas do ramo 
da construção civil para 
produção de 4.450 mora-
dias de interesse social nas 
dez regiões de planejamen-
to do Estado. A licitação 
é em nível nacional, com 
regime de execução de em-
preitada por preço global, e 
o julgamento será a menor 
preço por lote.

A sessão de abertura das 
propostas será realizada no 
dia 13 de abril, às 9h, na sede 
da Agehab, por meio da sua 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL). O edital, 

com todas as regras para 
participação neste proce-
dimento licitatório, foi pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado no dia 18 de março 
e está disponível para con-
sulta no site da Agência e 
também neste link. 

Por determinação do 
governador Ronaldo Caia-
do, os recursos para a cons-
trução dessas moradias se-
rão disponibilizados pelo 
Fundo Protege, vinculado à 
Secretaria da Economia do 
Governo de Goiás. A Agehab 
firmará parceria com os 
municípios que doarem os 
lotes urbanizados e regula-
rizados para os empreendi-
mentos, com possibilidade 
de construção de 30 a 50 
unidades por contrato. 

A contratação das cons-
trutoras será por lotes de 
400 a 650 unidades habita-
cionais (UH), distribuídos 
por regiões de planejamen-
to, da seguinte forma: lote 
1 – 500 UH – Centro Goiano; 
lote 2 – 400 UH – Nordeste; 

lote 3 – 400 UH – Noroeste; 
lote 4 – 400 UH – Norte; lote 
5 – 650 UH – Oeste Goiano; 
lote 6 – 400 UH – Região Me-
tropolitana de Goiânia; lote 
7 – 500 UH – Região Integra-
da de Desenvolvimento do 
Entorno (RIDE); lote 8 – 400 
UH – Sudeste; lote 9 – 400 
UH – Sudoeste Goiano; lote 
10 – 400 UH – Sul Goiano.

As construtoras terão 
prazo de 120 dias para 
a construção de até 50 
unidades habitacionais, 
contados a partir do re-
cebimento da ordem de 
serviço. Será executado o 
projeto padrão de casas 
da Agehab. O valor refe-
rencial por unidade é de 
R$ 85.560,22 (Data Base 
Goinfra). A previsão é que 
as primeiras moradias se-
jam entregues no segundo 
semestre deste ano.

Mais informações (62) 
30965003/3096-5041

E-mail da CPL: cpl@
agehab.go.gov.br

Governo de Goiás abre 
licitação para construir 
4.450 moradias

Entregadores e motoristas de app 
terão linha de crédito com juro zero

Agehab dá início a 
processo que visa 
atender as dez regiões 
de planejamento do 
Estado, com lotes 
de 400 a 650 moradias

HABITAÇÃO

SOCIAL

O Governo de Goiás 
anuncia que entregadores 
de encomendas e motoristas 
de aplicativo também estão 
contemplados com acesso 
à linha de crédito especial 
dentro do Programa Estadu-
al de Apoio ao Empreende-
dor (Peame). O programa faz 
parte do pacote de medidas 
anunciadas pelo governador 
Ronaldo Caiado no dia 16 
de março, como forma pre-
servar os empregos e apoiar 
as empresas e famílias em 
situação de vulnerabilidade.

Profissionais autônomos 
de qualquer aplicativo de 
delivery ou viagens podem 
solicitar financiamento do 
Crédito Peame MEI/Autô-
nomo, com limite de até R$ 
5 mil, juro zero, carência de 
seis meses e prazo de paga-
mento de até 24 meses.

Direcionar ações de Es-
tado aos mais vulneráveis 
tem sido um comportamen-
to rotineiro por parte do 
governador Ronaldo Caia-
do, segundo o secretário da 
Retomada, César Moura. 
“Desde o começo da pan-
demia, o governador Caiado 
tem demonstrado na práti-
ca a noção de onde a ajuda 
do Governo de Goiás deve 
chegar com mais urgência. 
Liberar crédito aos autôno-
mos, micro e pequenos em-
preendedores, como donos 

de pit dogs e entregadores 
e motoristas de aplicativo, 
é mais um exemplo disso”, 
comenta Moura. 

REQUISITOS
Os requisitos exigidos 

são: exercer a atividade 
econômica há pelo menos 
seis meses e não possuir 
restrição de crédito ante-
rior a 3 de março de 2020. 
Em caso de restrição pos-
terior a essa data, o débito 
deve ser menor que 30% do 
valor do empréstimo. 

O presidente da Agên-
cia de Fomento de Goiás 
(GoiásFomento), Rivael 
Aguiar, cita a importância 
de ampliar o público que 
pode ter acesso facilitado 
ao crédito. “A inclusão dos 
profissionais de aplicati-
vo foi uma determinação 
expressa do governador 
Ronaldo Caiado, que en-
tendeu que as restrições de 
funcionamento das ativi-
dades econômicas prejudi-
caram muito suas ativida-
des e renda”. Rivael reforça 
ainda que a entrada dos 
entregadores de aplicativo 
no programa é muito im-
portante porque o grande 
objetivo do Peame é “pro-
mover a manutenção dos 
empregos no nosso Estado 
e o trabalhador autônomo 
não poderia ficar de fora”.

ACESSO AO CRÉDITO
Os microempreendedo-

res individuais (MEIs) tam-
bém foram afetados nega-
tivamente pela pandemia 
de Covid-19. Com o intuito 
de democratizar o acesso 
ao crédito, o Governo de 
Goiás criou o Peame, para 
atender prioritariamente 
este público. 

“Vamos afinar cada vez 
mais nossas ações. A minha 
preocupação agora é com 
mais empregos e mais crédi-
to. A nossa visão de governo 
é trabalhar para dar resulta-
do à população”, declarou o 
governador Ronaldo Caiado 
durante o lançamento dos 
programas Mais Crédito e 
Mais Empregos, da Secreta-
ria da Retomada, em setem-
bro de 2020.

Como solicitar o crédito
As propostas de finan-

ciamento podem ser envia-
das pelo site da GoiásFo-
mento. Estão disponíveis 
também outros canais de 
atendimento, que são os 
correspondentes de crédito 
da Agência de Fomento em 
todo o território goiano, o 
Sebrae-GO, pelo telefone: 
0800-570-0800, a Sociedade 
Garantidora de Crédito, via: 
(62) 3237-2643 e o site www.
garantigoias.com.br.

gOiásFOmentO e secretA-
riA dA retOmAdA

n Marco Aurélio
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VACINA REDUZ CASOS DE ÓBITOS  

Neste difícil momento, com aumento na taxa de disseminação do 
coronavírus e de óbitos relacionados à doença, uma notícia boa.  
n O percentual de óbitos por covid-19 de pacientes com mais de 80 anos 
caiu 10 pontos percentuais; essa redução no percentual de óbitos dos 
idosos que desenvolveram a covid-19 foi a vacinação, esses dados são de 
fevereiro e março. Neste momento da nova variante os casos aumentaram e 
mudou também a faixa etária de 25 anos a 50 em números de infectados e 
óbitos pela nova cepa do coronavírus.  
 
ONU 

n Busca auxiliar Brasil para antecipar chegada de vacinas contra a covid-19, 
Marlova Noleto, coordenadora da Organização das Nações Unidas (ONU) no 
Brasil, disse em entrevista à CNN que diversos parlamentares, governadores 
e empresários foram até ela pedindo ajuda da Organização para antecipar a 
chegada de vacinas contra a covid-19 no país. 
n Marlova Noleto disse  que o Brasil deve ser visto, atualmente como 
o centro da pandemia no mundo, ela também alertou que as medidas 
restritivas precisam ser mantidas como isolamento social, máscara e álcool 
gel devem continuar porque apenas a vacinação não será eficaz durante 
esse período longo da vacinação.  

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

ATENÇÃO !!  
O colunista é um profissional 
do jornalismo que trabalha 
escrevendo regularmente para 
veículos de comunicação. 
Matérias escritas por colunistas 
não querem dizer o que eles 
pensam necessariamente, a 
opinião é formada por uma junção 
de estudos e fatos do dia a dia.  
“À imprensa deve ser respeitada”.
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) anun-

ciou a inclusão do Caminho de Cora Coralina na Rede 
Nacional de Trilhas de Longo Curso (RedeTrilhas). O 
trecho de 300 quilômetros entre Corumbá e a cidade 
de Goiás é o segundo do País que passa a integrar o 
eixo do programa Parque +, do MMA, criado este ano 
para incentivar o ecoturismo em parques nacionais, 
entornos e trilhas que os conectam.

2. Para o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Ama-
ral, a inclusão à Rede Nacional faz do Caminho de Cora 
Coralina uma das principais trilhas do Brasil. “Isso pos-
sibilita a ajuda do governo federal e uma conexão com 
uma rede internacional de trilhas, que é o nosso objetivo 
maior”, afirmou. Além da aventura, contemplação e 
natureza exuberante, o diferencial de Goiás é oferecer o 
único caminho de poesia do mundo.

Live beneficente faz tributo a Leandro
Hoje, dia 2 de abril, feriado da Sexta-feira da Paixão, 

o cantor Alessandro Costa recebe a dupla Léo e Laris-
sa e o cantor Kaian Muniz em uma live especial para 
arrecadar fundos para a Casa de Apoio São Luiz e para 
a campanha #AmeoRafa. com doações on-line por 
QRCode ou PIX. O repertório será dedicado a reviver 
o legado de Leandro, dupla com Leonardo, irmãos do 
Alessandro. O show será transmitido simultaneamen-
te nos canais do Youtube da dupla Léo e Larissa e de 
Kaian,  a partir das 19 horas. 

Vitrine

DOÇURAS DE 
PÁSCOA 
A empresária Juliana 
Prudente proprietária 
da confeitaria e 
cafeteria, Poema 
Café que fica na 
galeria My Broker, 
na Nova Suíça, diz 
que está oferecendo 
também aos clientes 
a oportunidade de 
escolherem seus 
produtos de Páscoa 
sem que seja preciso 
sair de casa. A loja 
estará disponível 
para atender as 
demandas, podendo 
enviar o link dos 

produtos para o cliente escolher, inclusive com os box 
para presentear, atendendo até em outros estados, via 
WhatsApp de pedidos e delivery: (62) 3095-6739

Divulgação

n VOCÊ SABIA? 
As maçãs contêm 
pectina e substâncias 
que limpam o 
sistema digestivo.

n DOAÇÕES DE 
MUDAS - A CRV 
Industrial fez a 
doação de 600 
mudas para a 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 
de Carmo do Rio 
Verde para ações 
de reflorestamento 
e de arborização 
da cidade. O 
Departamento de 
Meio Ambiente da 
unidade conta com 
um viveiro com mais 
de 50 mil mudas.

n DE VOLTA - O 
programa Goiás 
Contra o Crime, 
apresentado por 
Túlio Isac Filho, 
retornou na telinha 
da TV Brasil Central, 
de segunda a sexta, 
às 17h30, com foco 
principal no trabalho 
realizado  pelas 
forças policiais 
de Goiás, com 
detalhamento das 
ações estratégicas, 
tarefas executadas, 
resultados 
alcançados e tudo 
mais relacionado 
ao cumprimento da 
relevante missão 
que a polícia goiana 
desenvolve para 
garantir a segurança 
da população.

Divulgação

IMÓVEIS DE GRIFE 
O empresário Fabiano Almeida (E) depois de uma trajetória 
de 20 anos no mercado da indústria da construção, 
presente no Centro-Oeste, São Paulo e nos EUA, parte 
para uma nova empreitada: irá se dedicar também à 
incorporação imobiliária com projetos que agregam 
tecnologia, conforto e inovação aos residenciais de alto 
padrão, e convidou Hans Donner, criador de algumas 
icônicas aberturas da TV brasileira, para seu parceiro, que 
estreia no mercado imobiliário, em Goiânia

Divulgação

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Jornalista 
Carol Oliveira, dos 
quadros da Kazane 
muda de idade hoje e 
da coluna recebe os 
cumprimentos. 
Feliz aniversário!
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Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO
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EMATER-DF

Compre peixe sem aglomerar 
usando a plataforma da Emater
“Põe na Cesta” é opção também para vários produtos agropecuários; 
conecta consumidor e produtor de forma gratuita

AgênciA BrAsíliA - O con-
sumidor do Distrito Fe-
deral que quiser comprar 
peixe para o almoço desta 
Sexta-Feira Santa (2) — e, 
ao mesmo tempo, evitar 
contato com pessoas em 
supermercados, feiras e 
peixarias — pode fazer 
pedidos pela plataforma 
Põe na Cesta, desenvolvida 
pela Emater-DF, empresa 
pública de assistência ru-
ral do Distrito Federal. O 
aplicativo gratuito possibi-
lita o contato direto entre 
produtores e consumido-
res, que negociam preços e 
formas de entrega.

Pelo menos cinco pro-
dutores de peixe das regiões 
administrativas Paranoá, 
Planaltina, Lago Norte e 
Brazlândia estão cadastra-
dos na plataforma. A maior 
parte das espécies comer-
cializadas é tilápia, peixe 
mais produzido em criató-
rios no DF e Entorno, pela 
facilidade de adaptação ao 
clima do Centro-Oeste.

O coordenador do Pro-
grama de Piscicultura da 
Emater-DF, Adalmyr Bor-
ges, alerta para alguns cui-
dados que devem ser ob-
servados para preservar a 

qualidade do produto. “É 
preciso manter a tempe-
ratura de conservação du-
rante o transporte do pes-
cado para casa. Chegando 
na residência, manter na 
geladeira ou no congelador 
até o momento do preparo”, 
recomenda o especialista.

Para os filés frescos, de-
ve-se observar a elasticida-
de da carne. Ao dobrar, o 
produto não pode destacar 
ou apresentar aparência 
quebradiça. Para os con-
gelados, vale observar a in-
tegridade da embalagem, a 
data de validade e a presen-
ça de gelo, que pode indi-
car se o produto passou por 
descongelamento. Também 
é preciso ficar atento ao as-

pecto geral do peixe.
O Distrito Federal pos-

sui uma cadeia produtiva 
de pescado bem estrutu-
rada, com potencial para 
crescimento. A Emater-DF, 
de olho nesse mercado, tem 
realizado ações que incen-
tivam a criação de peixes e 
trabalhado para aperfeiçoar 
o escoamento da produção 
e estimular o consumo des-
sa proteína pelo consumi-
dor brasiliense.

Brasília é a cidade com 
o terceiro maior mercado 
consumidor de pescado 
no Brasil, com 45 mil to-
neladas comercializadas 
anualmente e um consu-
mo per capita de 14 kg por 
habitante por ano.

Emater-DF

Geral

Saltadores do DF se destacam em 
Sul-Americano de Esportes Aquáticos

ESPORTE

Quatro esportistas do 
Distrito Federal se desta-
caram no Sul-Americano 
de Esportes Aquáticos, que 
aconteceu em Buenos Ai-
res, na Argentina, na última 
quinzena de março.

O quarteto formado por 
Luis Felipe Moura, Luana 
Lira, Kawan Figueredo Pe-
reira e Anna Lúcia Martins 
integra a seleção brasileira 
de saltos ornamentais, que 
contabiliza nove atletas 
brasileiros. Kawan e Anna 
Lúcia são contemplados 
pelo Bolsa Atleta, programa 
da Secretaria de Esporte e 
Lazer, benefício financeiro 
que auxilia nas despesas 
com a modalidade.

No evento, o Brasil se 
sagrou campeão no quadro 
geral de saltos ornamentais. 
“Eu avalio a participação 
como de excelência. Foram 
cinco medalhas de ouro, 

sete de prata e duas bron-
ze conquistadas durante a 
competição. Essa equipe 
está em preparação para a 
Copa do Mundo, que será 
o Pré-Olímpico e nosso 
grande foco. Com certeza a 
atuação deles aqui nos dei-
xa animado para o Pré-O-
límpico, ainda sabendo que 
eles possuem uma margem 
de melhora”, disse Hugo Pa-
risi, atleta olímpico e chefe 
de equipe dos Saltos Orna-
mentais, para a Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA).

Entre as mulheres, 
Luana Lira e Anna Lúcia 
Martins voltaram para o 
Brasil com seis medalhas 
na mala. As duas levaram, 
respectivamente, as duas 
primeiras posições na pro-
va individual de trampolim 
de 1 metro; segundo e ter-
ceiro lugares no trampolim 

individual de 3 metros.
E no trampolim sincro-

nizado de 3 metros, Luana 
Lira fez dupla com Tammy 
Galera na conquista do 
ouro, sendo considerada a 
melhor atleta da competi-
ção, mesma condecoração 
concedida ao brasiliense 
Luis Felipe Moura.

Campeão no trampo-
lim de 3 metros, Luis Felipe 
Moura também conseguiu o 
segundo lugar no trampolim 
de 1 metro, prova que deu à 
Kawan Figueredo a sexta posi-
ção. Os dois formaram dupla 
no trampolim sincronizado 
de 3 metros, onde garanti-
ram a medalha de bronze. 
Kawan, que conheceu a mo-
dalidade no Centro Olímpi-
co e Paralímpico do Gama, 
garantiu o primeiro lugar na 
plataforma sincronizada e o 
quarto na plataforma. 

AgênciA BrAsíliA
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Também foi aprovado pelo CPPI, a qualificação do projeto Loteria Estadual, que 
tem o objetivo de promover estudos para avaliar a criação e implantação de 
serviços de jogos estaduais de loterias, com investimentos e riscos assumidos pela 
iniciativa privada

TOCANTINS

ARAGUAÍNA

Conselho de Parcerias e 
Investimentos aprova projeto que 
levará recursos da iniciativa privada 
aos municípios tocantinenses

Governo do Tocantins disponibiliza 
mais 10 leitos de UTI-Covid 

Adrielly CAvAlini/Governo 
do ToCAnTins -  O Conselho 
do Programa de Parcerias 
e Investimentos do Estado 
do Tocantins (CPPI-TO) re-
alizou nesta quarta-feira, 
31, de forma virtual, sua 4ª 
reunião ordinária para de-
liberar pela inclusão de três 
novos temas no Programa 
e apresentar o relatório das 
Ações do Tocantins PPI de 
2020. Os Conselheiros de-
cidiram pela aprovação do 
programa Tocantins Cida-
des Inovadoras e Sustentá-
veis que, inspirado em con-
ceitos como os das “Smart 
City”, ou Cidades Inteligen-
tes, tem o objetivo de apoiar 
os municípios tocantinen-
ses, no desenvolvimento de 
projetos de infraestrutura 
urbana, viabilizados com in-
vestimentos do setor priva-
do, que aliem inovação tec-
nológica, desenvolvimento 
econômico, melhoria dos 
serviços públicos e qualida-
de de vida das pessoas.

Para o presidente do 
Conselho e Secretário de 
Parcerias e Investimentos 
(SPI), Claudinei Quarese-
min, o desafio para as pe-
quenas e médias cidades 
sozinhas, viabilizarem pro-
jetos e recursos financeiros 

suficientes para implan-
tarem as “Smart Cities”, 
é muito grande, fato que 
coloca o setor privado em 
posição de destaque neste 
tipo de empreendimento. 
“É um Programa que refor-
ça o caráter municipalista 
do governo Mauro Carles-
se, pois atuaremos em co-
laboração com os municí-
pios no desenvolvimento e 
implantação de projetos de 
infraestrutura e serviços, 
sem comprometer a saúde 
financeira municipal, utili-
zando-se dos mecanismos 
das Parcerias Público-Pri-
vadas [PPPs]”, assegurou.

NOVOS PROJETOS
Também foi aprovado 

pelo CPPI, a qualificação 
do projeto Loteria Estadual, 
que tem o objetivo de pro-
mover estudos para avaliar 
a criação e implantação de 
serviços de jogos estadu-
ais de loterias, com investi-
mentos e riscos assumidos 
pela iniciativa privada.

Conforme explicou 
o secretário-executivo do 
Conselho, Robson Ferreira, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) derrubou, em setem-
bro de 2020, o monopólio 
da União em explorar o 

serviço de loterias e jogos, 
dando aos estados o direito 
de implementação. “Essa 
pode ser uma importan-
te fonte de receitas para o 
nosso Estado, financiando 
ações sociais, culturais e es-
portivas. Daí a importância 
desse projeto para o povo 
tocantinense”, esclareceu.

REDE DE ATENÇÃO 
À SAÚDE

Outro projeto quali-
ficado pretende atrair in-
vestimentos privados, para 
viabilizar o Novo Hospital 
Maternidade Dona Regina, 
uma prioridade da gestão 
estadual. Com a qualifica-
ção do projeto, serão rea-
lizados estudos com o ob-
jetivo de indicar possíveis 
parcerias com a iniciativa 
privada para atender as-
pectos administrativos do 
hospital, além de toda a par-
te de aquisição de equipa-
mentos e operação de ser-
viços da instituição, como 
os de alimentação, limpeza, 
conservação, lavanderia, 
tecnologia, entre outros.

As propostas aprova-
das pelo Conselho seguem 
agora para a avaliação e 
deliberação do governador 
Mauro Carlesse.

Na busca pela ampliação 
da oferta de tratamento dig-
no, célere e eficiente à po-
pulação usuária do Sistema 
Único de Saúde (SUS), no Es-
tado, o Governo do Tocantins 
disponibiliza a partir desta 
quinta-feira, 1º de abril, mais 
10 leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) exclusi-
vas a pacientes acometidos 
pela Covid-19. As unidades 
requisitadas administrativa-
mente – conforme a Porta-
ria 1/2020 SES/GASEC/PGE, 
publicada no Diário Oficial 
do Estado do Tocantins em 
31/03/2021 – já estão dispo-
níveis para serem reguladas e 
estão instaladas no Instituto 
Sinai Serviços Médicos LTDA, 
em Araguaína.

Os leitos serão disponibili-
zados junto com os insumos, 
medicamentos e recursos 
humanos necessários para 
operacionalização. A partir 
dessa requisição, os usuários 

do SUS terão - a partir de ago-
ra - acesso a 20 leitos de UTI 
Covid, na referida unidade 
hospitalar. Nestas circuns-
tâncias, só em Araguaína, 
pelo SUS, estão em funciona-
mento 68 leitos de UTI Covid, 
sendo 62 adultos (17 no Hos-
pital Regional de Araguaína 
(HRA); 10, no Hospital Mu-
nicipal; 15 no Hospital Dom 
Orione; 20 no Instituto Sinai), 
além de 6 pediátricos (Hospi-
tal Municipal).

Com a disponibilização 
destes 10 novos leitos, o To-
cantins contará com 172 
leitos de UTI  e 262 leitos 
clínicos exclusivos para pa-
cientes infectados pelo novo 
Coronavírus. “Temos busca-
do todas as alternativas pos-
síveis para garantir atendi-
mento a todas as demandas 
da nossa população. Para 
isso estamos ampliando a 
oferta de leitos para a comu-
nidade, o que certamente 

amenizará a fila de espera e 
garantimos a todos os tocan-
tinenses que os trabalhos de 
combate a esta pandemia 
continuam”, afirma o gover-
nador Mauro Carlesse.

O titular da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
Edgar Tollini ressalta o com-
promisso do Governo do 
Tocantins com a saúde da 
população. “Estamos tra-
balhando arduamente para 
ampliar – além desses re-
quisitados em Araguaína – a 
ofertas de leitos, diminuindo 
a fila da regulação. Contudo, 
a preocupação é aplicar bem 
os recursos públicos, des-
tacando que o nosso custo 
com UTI-Covid é, indiscuti-
velmente, o menor do Norte 
e Nordeste do Brasil. Assim 
vamos garantir que a popu-
lação tocantinense tenha 
tratamento eficaz e continu-
ado em todo o Estado”. Al-
denes limA/Gov. do ToCAnTins

Luciana Gimenez diz 
que Kajuru usa foro privilegiado 
para chamá-la de prostituta

A apresentadora do Su-
perPop, Luciana Gimenez, 
51, da Rede TV!, divulgou 
uma carta aberta em apoio 
às mulheres após ataques 
recebidos do senador e ex-
-apresentador Jorge Kajuru 
(Cidadania) durante live no 
canal da Antonia Fontenelle, 
no YouTube, no dia 25 de 
março. O senador disse que 
a apresentadora da Rede 
TV! é “uma garota de progra-
ma e desqualificada”. Antes 
disso, ele criou polêmica ao 
afirmar que é o pai biológico 
de Marcela, uma das filhas 
do ex-jogador de futebol Tú-
lio Maravilha, 51. A suposta 
relação com a ex-mulher de 
Túlio, Alessandra, teria ocor-
rido enquanto ela estava se-

parada, aos 17 anos.
Luciana diz que todos os 

dias mulheres são atacadas 
fisicamente e psicologica-
mente por homens machis-
tas e misóginos. “A forma 
que esse tipo de pessoa sor-
rateira usa para atingir e ca-
lar uma mulher é através de 
sua honra, sua estabilidade 
psíquica ou sua integridade 
física”, afirma. Luciana fala 
que muitas vezes esses ho-
mens conseguem entrar nas 
mentes das mulheres e que-
brá-las em vários pedaços. 
Ela disse que elas “recolhem 
seus caquinhos porque são 
resilientes”, mas isso precisa 
acabar. “Precisamos mos-
trar a esses covardes que 
assim como somos fortes 

para nos levantarmos, so-
mos fortes para derrubá-los. 
Acredito que toda generali-
zação é burra, ou seja, nem 
todo homem é ruim, mas os 
que são psicopatas devem 
ser expostos e punidos”, en-
fatiza a apresentadora.

Cita na carta as mães 
que são capazes e qual-
quer coisa para proteger 
seus filhos, inclusive se ca-
lar por anos, mesmo sendo 
atacadas constantemente. 
“Lambemos nossas feridas 
e aguentamos firme, mas 
quando resolvemos reagir, 
podem ter certeza, somos 
capazes de ir até às últimas 
consequências para prote-
ger o que é mais sagrado 
para nós”, fala Luciana. 

Sócrates: Suspeição 
de Moro restabelece 
credibilidade da 
Justiça do BR

Em 2019, Migalhas 
conversou com o ex-pri-
meiro ministro de Por-
tugal, o engenheiro José 
Sócrates, sobre a atuação 
de Moro nas decisões da 
Lava Jato. Naquela opor-
tunidade, Sócrates foi 
categórico ao dizer que 
Sergio Moro sempre foi 
um ativista disfarçado, e 
não um juiz.

Dois anos mais tarde, 
quem reconheceu a atua-
ção enviesada de Moro foi 
a 2ª turma do STF, que de-
clarou a suspeição do ex-
-juiz. Agora, Sócrates volta 
a falar da “atuação ativista-
-política” do ex-juiz:

“O maior escânda-
lo que o mundo pôde 
acompanhar (...) Toda a 
gente pôde ver, em todo 
o mundo - e o problema 
é esse, o Brasil precisa 
ter consciência que não 
são apenas os brasileiros 
que estão a olhar para o 
caso, é todo o mundo - e 
percebeu que o juiz Moro 
nunca foi juiz, mas foi um 
ativista político disfarça-
do de juiz.”

De acordo com Sócra-
tes, a recente decisão do 
Supremo foi importante 
para o restabelecimento 
da credibilidade, do pres-
tígio, da Justiça brasileira.

miGAlhAs

Supremo Tribunal Federal 
com 12 ministros?

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Especula-se que haverá uma PEC para aumentar 
o número de ministros no Supremo

Há alguns dias, a jorna-
lista Maria Cristina Fernan-
des disse, no jornal Valor 
Econômico, que há em cur-
so uma mudança na Consti-
tuição Federal de 1988, que 
alteraria a composição do 
Supremo Tribunal Federal. 

A ideia seria repristinar 
um conceito da vetusta car-
ta de 1891, o qual trata do 
Poder Judiciário. 

VEJAMOS O QUE 
DIZIA O LIVRINHO 
DA ÉPOCA: 

“O Presidente da Re-
pública designará, dentre 
os membros do Supremo 
Tribunal Federal, o Procu-
rador-Geral da República, 
cujas atribuições se defini-
rão em lei.” (Art. 58, § 2º)

Ou seja, o que se quer 
é que o Procurador-Geral 
da República seja esco-
lhido dentre os ministros 
do Supremo. 

Isso, de fato, pode até 
dar mais independência ao 
procurador-geral, tirando a 
cisma permanente de que o 
chefe do parquet é cordato 
com o Executivo, pois sem-
pre está a vislumbrar uma 
nomeação ao Supremo. 

Mas, como bem já ob-
serva o leitor, para que isso 

aconteça é necessário au-
mentar de 11 para 12 o nú-
mero de cadeiras na Supre-
ma Corte. 

Sim, é que o ministro do 
Supremo que viesse a assu-
mir a PGR (provavelmente 
por rodízio), não partici-
paria do colegiado. Assim, 
mantém-se inalterado o for-
mato de 11 julgadores. 

Nesse caso, o escolhido 
para a novel vaga (se for fato 
o boato da PEC que está em 
construção) já seria até co-
nhecido: o atual procura-
dor-geral, dr. Augusto Aras. 

Segundo se escuta, a 
entabulação dessa con-
versa está avançada. Tanto 
alguns ministros do Supre-
mo, como parlamentares, 
teriam sido ouvidos e já es-
tariam de acordo.

A história teria vazado 
agora, mas o intento não 
é novo. De fato, Bolsonaro, 
há alguns meses, sugeriu 
que haveria uma terceira 
vaga no Supremo, na qual 
ele nomearia o procurador 
Augusto Aras.

Aumentar o número 
de ministros no Supremo é 
plano antigo de Bolsonaro. 
Em diversos momentos, em 
campanha, ele sugeriu que 
faria isso. miGAlhAs

&&
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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
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Jade comemora a reper-
cussão do vídeo de Bianca. 
Jeff entrega a Mari o anel 
que Lincoln comprou para 
ela. Duca questiona Bianca 
sobre o vídeo divulgado na 
internet, e a menina se en-
furece com João. Tomtom 
sugere que Pedro declame 
para Karina a letra da músi-
ca que escreveu para ela. 

Jade confirma a Bianca 
que foi ela quem postou 
o vídeo na internet. Delma 
leva Marcelo para fazer 
ioga com Roberta. Mari vê 
o carro de Franz e se afasta 
de Jeff. Tomtom pede a um 
funcionário do parque que 
pare a roda-gigante quando 
seu irmão e Karina estiver-
em no alto. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Lourenço assina um 
contrato de acordo com 
Jonas e Celina vai em-
bora de casa. Cris fica 
eufórica ao descobrir 
que Jonas conseguiu um 
doador. Rodrigo pede 
para Manuela ficar no-
vamente com Júlia para 
que ele possa ir a um 
show. Sofia pede para 
Marcos não se separar 

de Vitória. Eva elogia o 
trabalho de Lúcio e os 
dois se emocionam ao 
falar de Ana. Rodrigo 
beija Nina, pensando ser 
Ana. Wilson observa Iná 
dançando com o mesmo 
acompanhante no baile. 
Iná repreende Manuela por 
causa de Rodrigo. Alice 
exige que Vitória lhe diga o 
nome de seu pai biológico.

Kyra/Cleyde fica tensa 
com a desconfiança de 
Petra sobre ela. Mário co-
menta com Juan que não 
compreende o motivo de 
Helena ter abandonado 
Luna. Kyra/Cleyde conta 
a Ignácio que conversou 
com Alexia sobre o anel da 
sorte que ele deu à neta. 
Ignácio pede a Alan que 

contrate Kyra/Cleyde, para 
a surpresa de Petra. Téo 
descobre os riscos que 
corre se fizer cirurgia e fica 
furioso com sua família 
por ter omitido a verdade. 
Ao atravessar a rua com 
Zezinho, Alexia vê Renzo 
em São Paulo. Luna/Fiona 
acode Téo, ao vê-lo cair da 
escada do Empório.

Gênesis
Abrão fala com Sarai 

sobre a descoberta que 
fez na caverna. Agar fica 
apavorada com o cas-
tigo dado por Aat. Terá 
fica satisfeito com a de-
scoberta de Abrão e dá 
uma próspera notícia. 
Helda (Izabella Bicalho) 
pede para Adália cuidar 

de suas filhas. Alom 
(Marcelo Arnal), Gate e 
Azel se interessam nas 
meninas. Terá decide 
adiar a ida à Canaã. Terá 
nomeia o vilarejo com o 
nome de seu filho morto: 
Harã. Abrão fica magoa-
do com a cobrança do 
pai. Aat elogia Agar. 

Amor de Mãe
Sandro confessa seu 

crime na relojoaria e entre-
ga o livro-caixa de Belizário 
a Miriam. Verena decide 
romper seu relacionamento 
com Álvaro. Miriam orienta 
Raul e Vitória a esconderem 
Sandro. Camila é indicada 
a um prêmio na Educação, 
e estranha o comportamen-
to de Thelma. Verena impõe 
condições a Lucas para con-
tinuar na casa de Álvaro. Leila 
pede ajuda a Lídia e Mag-

no para cuidar de Brenda. 
Durval se muda para a casa 
de Natália. Dois meses se 
passam. Lucas abandona Ál-
varo. Sandro volta de seu es-
conderijo. Camila reconhece 
Veiga como seu atropelador. 
Thelma se desespera com a 
acusação de Camila e ajuda 
Veiga a fugir. Edilene avisa a 
Vitória que Robson desco-
briu seu paradeiro, e Raul se 
alarma. Érica conversa com 
Davi, que segue em coma. 

A filha chega e diz:
Pai, sou lésbica.

– Tudo bem filha eu te amo do mesmo jeito   
          e aceito numa boa.
A outra filha ouvindo a conversa, toma coragem e diz:
– eu também sou pai!!
– E então a terceira diz: eu também sou lésbica pai.
O pai já irritado  diz:
QUE DROGA!! ninguém gosta de homem nessa casa??
– Então o filho mais velho grita la do quarto:
– EU ADOROOOOO 

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

PIZZA DE BACAHAU COM NATAS

Redonda combina o 
sabor intenso do peixe 
com queijos leves e cre-
mosos trazendo uma re-
leitura dessa receita tradi-
cional portuguesa

Comer bacalhau na 
Páscoa é uma tradição 
que pode ficar ainda mais 
gostosa se vier em forma 
de pizza. Essa é a propos-
ta do Chef Gino Contin 
que adaptou a receita tra-
dicional portuguesa de 
Bacalhau com Natas com 
uma massa Napolitana de 
longa fermentação, reu-
nindo duas culturas em 
uma única fatia.

“Nessa pizza de Páscoa 
quis reinterpretar um clás-
sico da culinária lusitana. 
Nessa versão, as lascas de 
bacalhau ficam envoltas em 
um creme de nata e queijo 
minas e a batata, da receita 
original, foi substituída por 
pimentão e azeitonas. O re-
sultado é uma pizza elegan-
te e muito cremosa, onde o 
sabor do bacalhau se desta-
ca em meio a suavidade da 
nata”, explica chef.

INGREDIENTES
350 g de massa de longa 
fermentação para pizza 
napolitana
150 g de queijo minas 
padrão
80 g de nata
160 g de bacalhau
60 g de pimentão, 
dividido em 20g de 
amarelo, 20g de verde e 
20g de vermelho.
40 g de azeitona preta 

gordal ou 5 unidades.
Noz moscada à gosto

MODO DE PREPARO
Dessalgue o bacalhau 
colocando-o na água fria 
e trocando a água a cada 
2 horas. Esse processo 
leva no mínimo 6 horas 
dependendo do nível 
de salga do bacalhau; 
após dessalgar cozinhe o 
bacalhau com azeite em 

uma frigideira. Abra uma 
massa napolitana de 350g, 
abrir no formato redondo 
de 35 cm. Coloque sobre 
a massa o queijo minas 
padrão em pequenos 
cubos, a nata com o auxílio 
de uma colher pequena, 
as lacas de bacalhau, o 
pimentão e as azeitonas e 
leve ao forno. Após tirar do 
forno, rale a noz moscada 
sobre toda a pizza.
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ASEU

DIS
ANVOAL

IANTRIST
COMPLEMENTO

Colocação
de soft-
ware em 

computador

Como ficou
conhecido
Guglielmo
Marconi

Rafael (?),
ator e

humorista
carioca

Clássico
drinque à
base de
vodca

Decoram
as ruas no
período de
Carnaval

Quinto 
(?), poeta

épico
romano

Sangue
(?): é

pobre em
oxigênio

Forma de
venda de

leite e 
de sabão

Serviço de
pacotes de
telefonia
celular

Faz o
senso

escolar
(sigla)

Alma, em
francês

Usuário,
em inglês

O Império
do Sol (?):

o Japão

O advogado
que atua
no Direito

Penal

"X-(?)",
filme com

super-
heróis

Deusa
grega do
amanhe-
cer (Mit.)

Cerimônia
de igrejas
evangé-

licas 
Upper 

(?) Side,
bairro de 
Nova York

Tecido leve
e transpa-
rente, de
cortinas

(?) legal!,
expressão

gaúcha

Georges
(?) Pierre,
ex-lutador 
de MMA

Bem-(?)-
vi, pássaro

Tipo de
remédio
do qual a 

sonolência
é efeito

colateral

(?) Diego,
cidade
Neper

(símbolo)

(?) Jorge,
cantor

Vida, em
francês

Filtrar
(?) Palmas,
província
espanhola

(?) para 
si: julgar
Sufixo de
"gatona"

Advocacia-
Geral da

União
Espalham

Fração da
unidade

Anseio do
sem-teto

Gemido 
de dor
Afun-
dado

Ainda;
inclusive
Grito de 
torcidas

Triturável
(alimento)
Consoante
de "aço"

A, B, AB ou
O (Biol.)

"(?) jacta est": a sorte
está lançada (lat.)

Astatínio
(símbolo)

Escoar
água de 

um terreno

Maria (?),
figura
bíblica

Rato, 
em inglês

(?) SBF,
cineasta

Necessi-
dade do
verbo

transitivo
(Gram.)

3/âme — rat — vie. 4/alea — east — inep — user. 7/infante. 10/instalação. 12/cosmopolitan.
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A mulher é chamada 
de sexo oposto, 
porque quando o 
homem quer uma 

coisa, ela quer outra

Hoje, arianos, a Lua 
fará um aspecto 
desafiador com o 
regente de vocês, 

Marte. Essas energias contra-
ditórias atingem a forma como 
vocês se comunicam com as 
pessoas, portanto reações 
bruscas e falas mais duras po-
dem acontecer.

Taurinos, Lua e 
Marte se desa-
fiam neste dia, 
o que acaba 

influenciando seus dese-
jos mais intensos. Quando 
queremos algo, o dinheiro 
acaba comprando, portanto 
contenham seus desejos e 
guardem bem seu dinheiro. 

Queridos gemi-
nianos, o mês 
começa com a 

Lua Cheia em Sagitário 
se opondo a Marte no 
seu signo. Isso traz para 
vocês uma necessida-
de de perceberem suas 
ações e suas atitudes 
antes de tomá-las.

Para hoje, cance-
rianos, permitam 
que a arte, a beleza 

e a música fluam por meio de você 
em suas ações, ou seja, mante-
nham-se gentis e coloquem suas 
emoções em tudo que fizerem. 
Dessa forma, vocês vão encontrar 
meios de realizar as coisas com 
mais satisfação e assertividade.

Hoje, leoninos, 
a vida pede que 
vocês orientem 

as pessoas à sua volta de 
forma clara e amorosa. 
Além disso, passem oti-
mismo e luz adiante. Não 
permitam que nada nem 
ninguém tire vocês dessa 
linda missão de hoje.

O dia pede muita 
iniciativa de vocês, 
queridos virginia-

nos, porém certezas demais, 
além de muitas emoções, po-
dem induzir vocês ao erro. É 
preciso equilibrar as emoções e 
conter o desafio de serem muito 
mais voltados apenas ao que 
vocês acreditam ser o certo.

É momento de 
buscar apren-
der coisas no-

vas hoje. O que tem de novo 
para descobrir hoje, libria-
nos? Às vezes, numa con-
versa, um novo mundo se 
abre. Coloquem-se abertos 
e evitem viver mais do mes-
mo. Questionem-se!

Vocês estão 
cheios de energia, 
porém mais fecha-

dos e com pouca vontade 
de abrir seu mundo! Podem 
ser bem produtivos hoje, 
mas se vocês mantiverem o 
humor tóxico, esse dia não 
será prazeroso. Tomem cui-
dado com a agressividade.

Vocês estão 
cheios de energia, 
porém mais fecha-

dos e com pouca vontade de 
abrir seu mundo! Podem ser 
bem produtivos hoje, mas 
se vocês mantiverem o hu-
mor tóxico, esse dia não será 
prazeroso. Tomem cuidado 
com a agressividade.

Emoções difusas 
estão presentes 
e há necessidade 

de contemplar e refletir antes 
de agir. Seu dia pode não ser 
nada produtivo hoje, mas per-
ceba a riqueza que a vida traz 
até você: uma pausa constru-
tiva, um momento no tempo-
-espaço de ócio criativo.

Vocês podem es-
tar bem festivos 
hoje, querendo 
fazer coisas no-

vas. Convide os amigos 
para um passeio ou algu-
ma atividade. A conversa 
hoje pode ser a melhor op-
ção para distrair e descar-
regar as tensões.

Hoje, a Lua desa-
fia Marte e atin-
ge em cheio as 

emoções dos piscianos, 
portanto tome cuidado 
com a impaciência com 
pessoas ou situações que 
tiram você do que gostaria 
de fazer. Hoje o dia pede 
mais equilíbrio. 

Peanuts
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