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PANDEMIA

Caiado recebe mais 266,8 mil vacinas 
para a 2ª dose contra Covid-19
André Saddi

Caiado e Ismael Alexandrino, recebem o maior lote de vacinas contra Covid-19 destinado a Goiás, com 266,8 mil 
imunizantes: remessa será distribuída aos municípios neste fim de semana e será destinada à 2ª dose

INFRAESTRUTURA

Terminal Isidória recebe 
primeira estrutura da cobertura
A montagem da cobertura será executada em até 45 dias, já com todas as 
peças e depois a colocação das telhas
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A montagem da cobertura será executada em até 45 dias, já com todas as peças e depois a colocação das telhas

A quAresmeirA, um tipo de jAcA-
tirão que tem esse nome porque 
floresce nA quAresmA, está em 
plenA florescênciA, destA vez 
pArA compensAr, quem sAbe, os 
tempos tão cinzentos que vi-
vemos.  Como será a Páscoa, 
com tantas pessoas doentes 
e outras morrendo? Have-
rão quaresmeiras suficientes 
para colorir tempos tão escu-
ros? Esta Páscoa, infelizmen-
te, está marcando, no Brasil, 
o auge da pandemia de covid 
19. Chegamos a quase mil 
mortos por dia e os especia-
listas dizem que poderemos 
chegar a cinco mil. São dias 
tenebrosos. E o pior é que, 
na comemoração da Páscoa, 
haverá mais aglomeração, 
menos cuidados e uma ou 
duas semanas depois o resul-
tado aparece, como sempre, 
em grandes festas: o número 
de infectados dispara e o nú-
mero de mortes também.

Mas elas, as flores da Pás-
coa estão aí para nos lem-
brarmos que a vida continua, 
Que precisamos cuidar para 
que a vida não sucumba à 
pandemia, para nos lem-
brarmos de um Menino que 
nasceu para nos trazer es-
perança e fé e que essa espe-
rança e essa fé é que podem 
nos dar alento para enfrentar 
o que nos fere. Nas regiões 
onde não há quaresmeiras, o 
jacatirão de inverno, o mana-
cá-da-serra, ainda floresce, 
fora de época, para lembrar 
do Menino feito homem que 
se foi para dar um pouco de 

Páscoa na pandemia: Libertação

Artigo

n Luiz Carlos Amorim

esperança aos homens.
A quaresmeira, um dos 

tipos da família do jacati-
rão que floresce no outo-
no, tem as flores menores 
do que o jacatirão nativo, 
que floresce na primavera/
verão, mas é mais colori-
do, tem cores mais vivas, 
mais vibrantes. Então não 
dá pra não notar uma qua-
resmeira fechada de flo-
res. O manacá-da-serra, o 
jacatirão que floresce no 
inverno, é mais parecido 
com o nativo.

Fico encantado com as 
manchas vermelhas que as 
quaresmeiras deixam na 
mata, nos jardins, nas bei-
ras das estradas. Mas não é 
um encantamento comum, 
simples, é um encantamen-
to mágico, pois meus olhos 
míopes são atraídos pelas 
cores das pétalas vermelhas 
e lilazes, no meio do verde, e 
meu olhar flutua em direção 
a elas, como se minha alma 
seguisse com ele em direção 
às cores. E então meus olhos 
brilham, como faróis, e o raio 
de luz é o canal de ligação 
com meu coração.

É assim que me sinto 
encantado com a generosi-
dade das flores do jacatirão, 
encantamento que envolve 
meu olhar, minha alma, meu 
coração. Assustado com este 
tempo de pandemia que 
vivemos, nutro-me do en-
cantamento das cores do 
jacatirão de Páscoa. E encan-
tamento fortalece a minha fé.

E parte deste encanta-
mento, ainda, é o porquê de 
eu chamar a quaresmeira de 
“flor da Páscoa”. Acho que 
ela é a flor de Cristo, tam-
bém, porque o jacatirão 

nativo está florescido em 
dezembro, quando nasce 
o Menino Jesus para todos 
nós. E uma variedade desse 
mesmo jacatirão, a quares-
meira, está florescida na Pás-
coa, quando aquele Menino, 
feito homem, é cruscificado 
e sobe aos céus. O jacatirão 
está presente tanto na che-
gada quanto na partida do 
Menino, filho do Pai. Não é 
uma flor divina?

Páscoa, então, é renasci-
mento, renovação, a festa da 
libertação. Época de repensar 
a vida e renová-la, de refletir 
sobre o Menino que se tor-
nou homem, morreu e res-
suscitou, elevando-se ao céu, 
provando aos homens que 
há uma força divina, maior, 
regendo nossos destinos.

De maneira que Páscoa 
é fé em uma força maior 
que rege nossos destinos e é  
também jacatirão, a flor que 
anuncia o Natal e enfeita a 
Páscoa, que anuncia a che-
gada e a elevação do Menino 
filho de Deus. Então viva-
mos a Páscoa, pois estamos 
vivendo um renascimento, 
que pode ser a libertação 
daquilo que nos abate. Que 
tenhamos cuidado e que a 
vacinação se complete para 
que nos libertemos do coro-
navírus, essa praga que pa-
rou o mundo todo e ceifou a 
vida de muitos.

luiz cArlos Amorim – 
escritor, editor e revisor 
– cAdeirA 19 dA AcAdemiA 

sulbrAsileirA de letrAs. 
fundAdor e presidente do 

Grupo literário A ilHA, que 
completou 40 Anos em 2020. 

Http://luizcArlosAmorim.
bloGspot.com.br. telefone: 

48-991450093

Terminal Isidória recebe 
primeira estrutura da cobertura

iniciei nA escritA literáriA com 
14 Anos de idAde. o interesse 
tomou corpo com A leiturA do 
livro “o estudAnte” dA Ade-
lAide cArrAro. destAco A in-
fluênciA do escritor GoiAno j. j. 
veiGA, com o livro “A HorA dos 
ruminAntes”. Para quem está 
começando a trajetória no 
mundo das letras, ele abre 
horizontes criativos. Eu já 
acompanhava as crônicas da 
escritora Lya Luft na revista 
Veja, o que também, con-
tribuiu gerando motivação 
para produzir os meus pró-
prios conteúdos e estórias. 

Os meus três primeiros 
livros foram frutos da publi-
cação independente. Com 
a pandemia da Covid-19, o 
número de publicações, no 
Brasil, aumentou. Tanto o li-
vro físico quanto o e-book 
foram impactados. Em abril 
de 2020, o site Clube de Au-
tores registrou elevação de 
40% na quantidade de livros 
publicados e, as vendas tam-
bém cresceram, em relação 
ao ano de 2019. A justificativa 
é a busca de meios para en-
tretenimento e refúgio para 
garantir a sanidade mental 
durante dias marcados pelas 
incertezas, luto e ansiedades. 

As grandes editoras têm 
resistência em apostar em 
novos escritores, e com ra-
zão, afinal, o investimento 
financeiro é considerável, 
e elas precisam ter retorno 
e seguranças. Então, prefe-
rem os autores que já têm 

As Tecnologias 
na Publicação Independente

Artigo

n Ronaldo Marinho  

notoriedade comprova-
da. Não se pode publicar 
de maneira banal. O livro 
é um produto como qual-
quer outro. Encontra-se 
sujeito às regras normais 
do mercado consumidor. 
O escritor Lima Barreto, em 
1916, custeou com verbas 
pessoais a publicação do 
seu livro “Triste Fim de Poli-
carpio Quaresma”, na época 
não conseguiu editora que 
arcasse com o projeto. 

Os financiamentos co-
letivos (vaquinhas on-li-
ne), também vejo como 
meio válido. O autor já faz 
a divulgação, e em alguns 
casos, consegue vender 
parte da tiragem antes de 
lançar. Desde que o escri-
tor já tenha público for-
mado, e para isso, antes, é 
importante engajamento 
em causas humanitárias. 
As disparidades sociais e 
as pautas identitárias so-
bressaem nas publicações 
literárias independentes.

Referente ao formato 
e-book é valioso que o escri-
ba tenha em mente a dispo-
nibilização de conteúdo de 
alta qualidade, assim como 
se observa na edição física. 
A multinacional Amazon 
e outras facilitaram a pos-
sibilidade de tornar o ma-
terial público. É algo muito 
positivo e colabora com a 
democratização do acesso 
à leitura, contudo, o escri-
tor independente, assim 
como eu, deve redobrar o 
compromisso com revisão, 
diagramação e criação de 
capa. O artista deve atentar 
à imagem que o seu traba-

lho reflete nas redes sociais. 
Observo que, muitos 

leitores curtem o cheiro 
do livro, a textura, o ri-
tual de ouvir o ruído das 
folhas, eu acredito que a 
opção física sempre man-
terá o seu espaço nos co-
rações e mãos. O material 
impresso está posiciona-
do para experiências e 
públicos em momentos 
específicos. Assim como 
a disseminação do au-
diolivro e da fanfic são 
tendências da evolução 
da tecnologia da comu-
nicação que abraçam 
leitores, e não são plata-
formas excludentes.

Mesmo para quem 
opta pela publicação in-
dependente, é importan-
te que reserve espaço em 
uma livraria e promova a 
tarde ou noite de lança-
mento do livro. Isso cola-
bora com a vitalidade da 
rede de contatos, favorece 
visibilidade e movimenta a 
economia local.

As boas notícias na Arte 
resistem propiciando ale-
grias e descontração para a 
rotina social, especialmen-
te, neste momento de cri-
ses econômica, sanitária e 
política. A sociedade ganha 
com as iniciativas pessoais 
(autopublicação), e com 
publicações promovidas 
através de editais e associa-
ções, movidos pelas Leis de 
Incentivo à Cultura.

ronAldo mArinHo 
é escritor, formAdo 

em Gestão de empresAs e 
estudou tecnoloGiA em 
trAnsportes no if-Go

juAn meloni - A Prefeitura de 
Goiânia iniciou a cobertu-
ra do Terminal Isidória, no 
Setor Pedro Ludovico, nesta 
quarta-feira (31/3), com o 
lançamento da primeira tre-
liça, por um guindaste de 75 
toneladas. A montagem da 
cobertura será executada em 
até 45 dias, já com todas as 
peças e depois a colocação 
das telhas. O terminal rece-
berá 35 treliças principais, 
com dois metros de altura, 
que serão sustentadas por 
31 pilares de concreto, com 
alturas variáveis de até 11 
metros. O novo terminal está 
localizado em uma área de 
16.500 metros quadrados, e 
será três vezes maior do que 
o antigo, passando de 2.167 

para 7.947 metros quadrados 
de área construída.

Mais moderno e funcio-
nal, será um ponto de che-
gada e partida dos ônibus do 
corredor BRT Norte-Sul e terá 
estrutura em perfil metálico 
e cobertura em telhas de aço 
zipada com inclinação média 
de 3%, com acabamento de 
pintura eletrostática branca e 
proteção termoacústica.

O Terminal Isidória 
também terá quiosques de 
alimentação e utilidades 
para os usuários do trans-
porte público.

BRT NORTE-SUL
O BRT Norte-Sul tem ex-

tensão de 21,7 km e foi dividi-
do em dois trechos: o trecho 

1, do Terminal Isidória até 
o Terminal Cruzeiro do Sul, 
em Aparecida de Goiânia, e 
o trecho 2, do Terminal Re-
canto do Bosque, na região 
Norte da cidade, passando 
pela Praça do Trabalhador, 
Praça Cívica, Praça do Cru-
zeiro e chegando até o Ter-
minal Isidória.

O trecho 2 está com 75% 
das obras executadas, com 
os terminais implantados, 
mas faltando as estações, e 
deve ser concluído até me-
ados de setembro. O trecho 
1 ainda conta com entraves 
burocráticos com previsão 
para serem resolvidos em 
um breve espaço de tem-
po, e será finalizado até o 
início de 2022.
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Caiado recebe mais 266,8 mil vacinas 
para a 2ª dose contra Covid-19

“Estava em situação bem crítica”, diz beneficiária do Renda Família

Estado atinge marca de mais de 1,2 milhão de imunizantes recebidos desde 18 de janeiro. Novo lote deverá ser encaminhado a Goiás, pelo governo federal, na próxima terça-feira 
(6/4). “A segunda dose, sim, é capaz de fazer com que o organismo suporte o ataque do vírus”, afirma governador

Secom/Go  –  O gover-
nador Ronaldo Caiado 
recebeu, na madrugada 
desta sexta-feira (02/04), 
mais um lote de vaci-
nas contra a Covid-19, 
maior remessa já envia-
da ao Estado de Goiás 
pelo Ministério da Saú-
de dentro do Plano Na-
cional de Imunização 
(PNI). Com a chegada 
de 266,8 mil doses, o 
governo atinge a marca 
de mais de 1,2 milhão 
de imunizantes recebi-
dos desde 18 de janei-
ro, quando o primeiro 
carregamento desem-
barcou no Aeroporto 
Internacional Santa Ge-
noveva. “É fundamental 
que as pessoas tenham 
responsabilidade de 
ir aos postos de saúde 
para receber a segunda 
dose”, alertou Caiado, 
durante coletiva à im-
prensa, ao lado do secre-

tário de Estado da Saúde, 
Ismael Alexandrino.  

Caiado destacou que 
apenas a primeira aplica-
ção não é suficiente para 
a proteção total da popu-
lação. “A segunda dose, 
sim, é capaz de fazer com 
que o organismo suporte 
o ataque do vírus”, dis-
se o governador. A nova 
remessa é composta por 
241,8 mil unidades da 
CoronaVac, fabricadas 
pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceria com 
o Instituto Butantan, e 25 
mil do consórcio Oxford/
AstraZeneca, produzidas 
pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Ismael Alexandrino 
fez o mesmo apelo do 
governador e destacou 
a importância da manu-
tenção dos protocolos 
rígidos de segurança sa-
nitária, principalmente 
neste momento em que 

os municípios cumprem 
a segunda etapa do de-
creto estadual, que esta-
belece a abertura do co-
mércio por 14 dias.  

“Pedimos que a popu-
lação tenha consciência e 
nos ajude nesse enfrenta-
mento, fazendo o seu pa-
pel: evite aglomerações, 
não saia sem a máscara 
facial, utilize álcool em 
gel, compareça aos pos-
tos de saúde para tomar 
a segunda dose”, listou 
Alexandrino. “Como diz 
o governador, o Estado 
pode muito, mas não 
pode tudo. Nós só conse-
guiremos superar a pan-
demia com a ajuda de 
todos”, acrescentou.

DESTINAÇÃO
As 266,8 mil doses se-

rão utilizadas, em sua 
totalidade, para a imu-
nização das pessoas que 
receberam a CoronaVac 

há 28 dias e a AstraZe-
neca, em janeiro. Elas 
não entram na parti-
lha dos 5% destinados 
às forças de segurança 
e também não se desti-
nam à primeira aplica-
ção de nenhuma outra 
faixa etária. Há previsão 
de que uma nova remes-
sa seja enviada pelo go-
verno federal na próxi-
ma terça-feira (06/04). 
“Nós vamos cumprir o 
calendário, conforme 
definido pelo Ministério 
da Saúde”, reiterou Ro-
naldo Caiado.

A carga ficará arma-
zenada na Central Esta-
dual de Rede de Frios, 
unidade da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), 
para que a distribuição 
às 18 Regionais de Saú-
de seja realizada no fim 
de semana. Essas regio-
nais são responsáveis 
por garantir que as vaci-

nas cheguem, de forma 
segura e proporcional, 
a todos os municípios 
goianos, principalmen-
te aos mais distantes, 
como Posse e Campos 
Belos. As doses recém-
-chegadas serão aplica-
das a partir da próxima 
segunda-feira (05/04).

 
IMUNIZAÇÃO 
EM GOIÁS

O último boletim da 
SES, divulgado nesta 
quinta-feira (01/04), mos-
tra que já foram aplicadas 
487.180 mil doses das va-
cinas contra a Covid-19 
em Goiás e que 121.932 
mil pessoas receberam a 
segunda dose. Se somada 
à carga que chegou nes-
ta sexta-feira, o Estado já 
recebeu 1.233.780 milhão 
de doses de imunizantes, 
sendo 1.051.080 da Coro-
naVac e 182,7 mil da As-
traZeneca.

 Histórico da vacinação 
contra a Covid-19, 
em Goiás
18/01 – 183.080 doses de 
CoronaVac
24/01 – 65.500 doses de 
AstraZeneca
25/01 – 29.800 doses de 
CoronaVac
07/02 – 77.800 doses de 
CoronaVac
24/02 – 53.500 doses de 
AstraZeneca e 28.800 de 
CoronaVac
03/03 – 76.000 doses de 
CoronaVac
09/03 – 69.800 doses de 
CoronaVac
17/03 – 134.400 doses de 
CoronaVac
20/03 – 13.500 doses de 
AstraZeneca e 115.600 de 
CoronaVac
25/03 – 25.200 de doses de 
AstraZeneca e 94.000 de 
CoronaVac
02/04 – 25.000 doses de 
AstraZeneca e 241.800 de 
CoronaVac
Total: 1.233.780 doses 
recebidas

“Desde o início da pan-
demia as coisas não têm 
sido fáceis para mim e o 
meu neto que mora comigo 
já faz alguns anos. Já estava 
em uma situação financeira 
bem crítica e passando por 
bons bocados”, revela An-
tônia Magalhães de Sá, que 
mora no Jardins do Cerrado 
II, está desempregada desde 
março de 2020 e cuida de 
um neto, que é cadeirante 
e precisa de cuidados espe-
ciais. Ela, como muitos, tem 
sofrido na pele as consequ-
ências socioeconômicas da 
pandemia de Covid-19.

Dona Tonha, como é 
conhecida entre amigos e 
vizinhos, é conhecida na co-
munidade como uma pessoa 
de bom coração, que pensa 
primeiro no próximo. “Mui-
tos dizem isso, mas de um 
tempo para cá quase não 
consegui sequer colocar co-
mida na mesa e fiquei à base 
de doações de amigos”. Até 
para os remédios do neto ela 
precisou do apoio de paren-
tes. “Minha filha também foi 
afetada pela pandemia e não 
tinha mais condição de cui-
dar do próprio filho”, conta.

Mas as coisas começa-
ram a melhorar depois que a 
atual gestão conseguiu colo-
car em prática, logo de ime-
diato, dois importantes pro-
gramas que foram sugeridos 
à população em 2020: o IPTU 

Social e o Renda Família, am-
bos beneficiam famílias que 
foram afetadas de alguma 
forma pela pandemia, entre 
elas a vulnerabilidade social. 
“O IPTU de 2020 não tinha 
conseguido pagar e depois 
que acabou o auxílio emer-
gencial do Governo Federal, 
nem para nossa alimentação 
nós tínhamos”, fala Antônia 
de Sá, ao comentar que sua 
geladeira ficou vazia por dias.

“Tudo começou a melho-
rar quando o boleto do IPTU 
de 2021 chegou informando 
que estava isento e um mês 
depois, recebo o cartão do 
Renda Família com um cré-

dito no valor de R$ 300. Fiquei 
muito feliz e, sinceramente, 
espero que tudo isso passe 
para que eu consiga voltar a 
minha vida normal e traba-
lhar sem risco com as minhas 
faxinas”. Antônia de Sá tem 
comorbidades e optou por 
ficar em casa com o neto, que 
é especial. “Aqui em casa, nós 
dois não podemos de forma 
alguma pegar esse vírus”.

IPTU SOCIAL 
E RENDA FAMÍLIA

A Dona Antônia está entre 
as 50 mil famílias que moram 
em imóveis cujo valor venal 
não supera R$ 60 mil e tive-

ram isenção do imposto neste 
ano de 2021 e também entre 
as milhares de famílias que 
estão sendo amparadas pelo 
município com um crédito no 
valor de R$ 300 por um perío-
do de seis meses. A intenção 
da gestão da Capital é ameni-
zar o impacto socioeconômi-
co da pandemia da Covid-19 
e auxiliar as famílias afetadas.

De acordo com o prefeito 
Rogério Cruz, o IPTU Social 
é um benefício tributário 
temporário destinado às fa-
mílias mais vulnerabilizadas 
pela pandemia da Covid-19. 
“Esse programa faz parte das 
medidas que estão sendo 

adotadas pelo poder público 
municipal como forma de 
mitigar os impactos socioe-
conômicos provocados pela 
pandemia do coronavírus e 
pelo fim do auxílio emergen-
cial do Governo Federal”, ex-
plicou o prefeito, lembrando 
que mais de 12 mil famílias 
foram beneficiadas automa-
ticamente pelo programa. 
“Esse público já recebeu o 
boleto quitado”, diz.

O Renda Família, cujas 
inscrições foram prorrogadas 
até o dia 30 de abril, já tem 
7.770 pessoas cadastradas no 
programa. Dessas, 4.499 já 
foram beneficiadas e 2.287 

estão com os processos em 
análise. “Devido à pande-
mia, verificamos que muitas 
famílias não têm sequer a 
condição financeira para se 
deslocar até a Atende Fácil ou 
acessar a internet”, detalha. 
“Nosso desejo é que todas 
as pessoas que necessitam 
de apoio tenham acesso e 
consigam realizar o cadas-
tro”, completa Rogério Cruz.

INSCRIÇÕES
Para participar do Ren-

da Família é necessário ser 
maior de idade; a família resi-
dente não ter fonte de renda 
formal, a exemplo de carteira 
assinada, aposentadoria ou 
pensão, e morar em imóvel 
próprio, alugado ou cedido 
com Valor Venal de até R$ 100 
mil. É possível checar o Valor 
Venal do imóvel no boleto do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

No Cadastro Imobiliário 
da Prefeitura de Goiânia há 
quase 150 mil imóveis com 
Valor Venal de até R$ 100 mil. 
A participação no programa 
também é restrita aos que 
têm apenas um imóvel, não 
são Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e não têm 
Cadastro de Atividade Eco-
nômica (CAE) ativo. Benefi-
ciários do Bolsa Família, no 
entanto, estão aptos a reali-
zar a solicitação.

mauro Júnio

Desempregada, moradora do Jardins do Cerrado II e responsável neto cadeirante, Antônia Magalhães de Sá conta que 
viu uma luz no fim do túnel depois que foi contemplada pelos programas IPTU Social e Renda Família

Walissy Dias
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n Maria Reis

Corte
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Dois tempos
1. A escultora, pintora e gravurista Ana Maria 

Pacheco é a homenageada da 3ª edição da Feira de 
Arte de Goiás (FARGO), A organização do evento 
informa que a escolha se deve pela sólida e desta-
cada carreira, com representatividade no Brasil e no 
exterior. Desde 1973, a artista, que vive na Inglaterra, 
mantém laços estreitos com suas origens em Goiás.

2. Entre as obras, Ana Maria Pacheco é respon-
sável pela Sombras do Andarilho, de 2008. A FAR-
GO segue até o dia 18 de abril em formato virtual, 
hospedada em um site próprio, contendo, além das 
imagens das obras, textos críticos, ensaios temáticos 
e vídeos, açao educativa e recursos de interatividade.

Estante
Neste abril, o padre Reginaldo Manzotti vai 

lançar o livro "A nova batalha - O natural e o 
sobrenatural". É o 22° livro do sacerdote, em que 
ele mostra como enfrentar o grande mal deste 
século: a pandemia da Covid-19. Na obra, o padre 
Reginaldo Manzotti quer ressignificar todo sofri-
mento, potencializando a fé e dando as armas 
para essa nova batalha. A pré-venda foi iniciada  
exclusivamente no e-commerce da Loja Evange-
lizar: https://loja.padrereginaldomanzotti.org.br

Vitrine
n VOCÊ SABIA? Maçã 
tem um impacto positivo 
no metabolismo da 
gordura.

n VACINA- O Centro 
de Referência em 
Imunobiológicos 
Especiais do Hospital 
Materno-Infantil, desde 
fevereiro passou a 
contar com a vacina 
Pentavalente Acelular, 
que oferece proteção 
para difteria, tétano, 
coqueluche acelular, 
haemophilus tipo B e 
poliomielite (inativada), 
disponibilizada pelo SUS, 
e que antes era aplicada 
apenas na rede particular.

n DOAÇÕES- A usina 
Cooper- Rubi localizada 
no Vale do São Patrício, 
fez a doação de mudas 
de árvores nativas e 
frutíferas para Secretaria 
de Meio Ambiente 
de Rubiataba, foram 
doadas quase mil 
mudas, nos meses de 
janeiro e fevereiro, que 
foram encaminhadas 
para o viveiro florestal 
da secretaria, que tem 
como objetivo fazer a 
recuperação de áreas 
degradadas do município 
e contribuir com a 
arborização da cidade.

n HORIZONTES 
INFINITOS - Com 
iniciativa da artista visual 
Rochane Torres e com 
curadoria de Nancy de 
Melo Batista, o Espaço 
de Exposição Digital 
Artco abriga a exposição 
Horizontes Infinitos, do 
artista Carlos Dacruz. 
Suas obras exploram 
formas circulares, 
ovoides, abauladas, 
volumosas, cromáticas, 
volumosas e justapostas

ANIVERSARIANTE DO DIA 
Neste sábado, dia 03 de abril, os cumprimentos por mais 
um ano de vida, são para a maior liderança comunitária 
de Goiânia e suplente de deputado, Ulisses Souza, 
morador da Vila União, que desde os 18 anos trabalha 
em prol da comunidade e levando benefícios para 68 de 
bairros da capital. Parabéns!

Divulgação

SKATE E 
CÉSIO 137 
O filme 19 
Gramas, de 
Ademar Badê faz 
uma referênia do 
Césio 137 com o 
skate, trazendo 
uma perspectiva 
do acidente 
radioativo de 
Goiânia pela 
visão do skatista. 
Segundo Badê, 
a mesma 
proporção que 
a cidade faz 
intervenções na vida das pessoas, o skate também, 
intervém na vida da cidade, em uma retroalimentação 
nem sempre harmônica, mas incontestável. O filme 
traz os skatistas Gleybson Felipe, Guega Cervone, 
Arthur Ribeiro, Juliano Amaral e Vitor Marcos, dentre 
outros nomes do skate goiano com atuação nacional. 
O filme pode ser visto pelo YouTube do autor

Arquivo

Arquivo

Igor Cosso, de "Salve-se quem puder" fala 
de preconceito e planeja filho com namorado

O ator Igor Cosso, que in-
terpreta o personagem Junior 
na novela "Salve-se quem 
puder", respondeu pergun-
tas dos seguidores nas redes 
sociais sobre sexualidade e 
também sobre o seu relacio-
namento com Heron Leal.

Os internautas quiseram 
saber com quantos anos ele 
beijou um homem pela pri-
meira vez. "Com 17 para 18 
anos. E depois nunca mais 
parei. Eu curti. Deu para ver 
que eu curti (risos)", respon-
deu o ator, de 30 anos.

Um outro seguidor per-
guntou se ele planeja ser pai. 
"Sim, pretendo ter filhos. E 
graças a Deus, o Heron pre-
tende também", revelou Igor.

Ele também falou como 

lida com os comentários ho-
mofóbicos sobre sua sexua-
lidade. "Já liguei um belo de 
um f$#%! Essas pessoas não 
merecem nem um pouco da 
minha tristeza nem da minha 
atenção. Sempre vai ter gente 
babaca no mundo. Então, 
a melhor coisa é você tirar 
essas pessoas da sua vida e 
ligar um belo f$%2".

Igor assumiu publicamen-
te sua sexualidade no Dia do 
Orgulho LGBTQI+, em junho 
quando postou a primeira 
foto ao lado do namorado 
e falou do medo de perder 
trabalhos por ser gay.

"Parece que eu acabei 
dando um passo importante 
para mim hoje. Que eu possa 
ser exemplo de caráter, cora-

gem e liberdade para todos 
que acompanham meu tra-
balho como ator (espero que 
não falte trabalho, porque 
esse sempre foi meu medo 
na real)", disse ele na ocasião.

Em dezembro, ele usou 
as redes sociais para di-
zer que tinha perdido 1.350 
seguidores por postar 
uma foto com o namora-
do. "Curiosidade: ontem 
1.350 pessoas deixaram 
de me seguir depois que 
postei a foto", disse ele, 
mostrando o detalhamento 
de seguidores. "Conclusão: 
o Instagram continua sepa-
rando quem olha essa foto 
e sente algo ruim daqueles 
que olham e sentem algo 
bom", finalizou.

Padre Marcelo Rossi 
ressurge musculoso e vira 
assunto nas redes sociais

O padre Marcelo Rossi, 
53, chamou a atenção dos 
internautas nesta terça-feira 
(30). O nome dele foi pa-
rar nos trending topics, lista 
dos assuntos mais comen-
tados do Twitter. Tudo por-
que o religioso, que já so-
freu com excesso de peso 
e depois levantou suspeitas 
de doença por causa da 
magreza excessiva, reapa-
receu bem mais musculoso 
do que antes. 

Em imagens publicadas 
por ele nas redes sociais, 
ele aparece com braços 
maiores e com o trapézio 
saltado. "Óstia ou whey? 
Vem aí novo livro do padre 
Marcelo Rossi 'Em busca 
do Shape Sagrado'", brin-
cou uma internauta.

"Gente, pelo amor de 
Deus, o padre Marcelo Ros-
si estava igual a um mara-
cujá murcho no sol e agora 

tá uma geladeira frost free", 
comparou outro.

Rossi, que é formado 
em educação física e já 
confessou ter feito uso de 
esteroides no passado, fi-
cou conhecido no final dos 
anos 1990 com o hit "Erguei 
as Mãos", com o qual fre-
quentou diversos progra-
mas de TV na época. O reli-
gioso já declarou ter sofrido 
de depressão, período no 

qual engordou bastante.
Em entrevista ao 

Fantástico (Globo), em 
2013, ele explicou a per-
da repentina de peso. 
Na época, ele afirmou 
que estava fazendo uma 
dieta com alface, cebo-
las e três hambúrgueres 
por dia. Na época, ele 
disse ter perdido cerca 
de 40 quilos, mas não se 
sentia magro.
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Mercado e Marketing
INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE ÁGUA - A Coca-Cola Brasil reforça o compromisso global da 
empresa para 2030 com o uso sustentável da água por meio da eficiência nas operações, da proteção para 
as bacias hidrográficas e do acesso para as comunidades. A empresa destinará R$ 2,7 milhões a iniciativas 
de apoio aos mais vulneráveis e na conservação do meio ambiente, distribuídos em 10 estados. Desse total, 
R$ 1,9 milhão será investido em programas que levam água tratada a comunidades e escolas, e R$ 800 mil 
em programas de conservação e recuperação de rios e áreas verdes.

A mulher chega para o marido e 
fala:

-Amor, temos que avisar nosso filho 
para não se casar com aquela bruxa que ele 
namora!
Marido responde:
-Não vou dizer nada, quando foi a minha vez 
ninguém me avisou

TEIXEIRA MENDES CONTA

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

A FGR Incorporadora lança o Casa Jardins 
Série Especial
UNE A GRIFE JARDINS A RENOMADOS ARQUITETOS 
- A FGR Incorporações acaba de lançar o Casa Jardins 
Série Especial, solução que une a grife de condomínios 
Jardins ao trabalho de renomados arquitetos para a 
construção das casas dos proprietários de lotes no 
condomínio Jardins França, que poderão optar por 
projetos assinados pelos escritórios de Arquitetura de 
Alexandre Leite, Adriana Mundim e Fernando Galvão, 
Pedro Ernesto, Ana Paula e Sanderson e William Hanna. 
Serão 60 casas especiais, em que o cliente poderá 
escolher entre modernas fachadas e plantas e contratar todo serviço para a construção do imóvel, que terá 
condições facilitadas de pagamento: juros de 4,99% ao ano, mais variação anual do IPCA, com financiamento 
próprio em até 35 anos e parcelas mensais de apenas R$ 1 mil até a entrega das chaves.

American Cookies abre quiosque em 
Valparaíso
SEGUNDA LOJA EM GOIÁS - A American Cookies, 
uma rede brasiliense especializada no biscoito 
americano, abre sua segunda loja em Goiás, em 
Valparaíso de Goiás, no Shopping Sul. A rede 
cresceu 30% neste período de pandemia e  conta 
com planos de expansão pelo País, até o final de 
2021. Com lojas em Brasília, Belo Horizonte, Goiânia 
e São Paulo, a American Cookies oferece no seu 
cardápio, mais de 20 variações do biscoito, cada 
unidade possui 100g. Horário de Funcionamento: 
Segunda a sábado das 10h às 22h e no  domingo 
das 14h às 22h. Entregas: app ifood.

Laboratório Teuto completa 74 anos
COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
COMPLEXOS- O Laboratório Teuto, que 
é referência em crescimento sustentável 
chega aos seus 74 anos no dia 25 de março. 
A companhia proporciona mais qualidade 
de vida aos seus colaboradores, clientes 
e parceiros, por meio da excelência no 
desenvolvimento, produção e comercialização 
de medicamentos complexos, além de valorizar a responsabilidade socioambiental, por meio da agenda ESG 
(Governança Ambiental, Social e Corporativa), reafirmando que “Se é Teuto, é de confiança”. 

O Boticário lança 
Nativa SPA Jasmim Sambac
CUIDADOS PESSOAIS - Queda de cabelo, 
pele ressecada e sem vida são alguns 
dos sinais que o corpo emite quando o 
esgotamento e o estresse estão no ápice. 
Para ajudar a passar por esse momento e 
para que o estresse não se reflita na pele, o 
Boticário lança Nativa SPA Jasmim Sambac, 
uma linha completa de cuidados para o 
corpo e cabelos. Produzida com o extrato 
de Jasmim Sambac, suas fórmulas possuem 
ação revigorante e efeito antioxidante, 
diminuindo os efeitos do estresse.

Não há exibição. 
Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Reality Show

Salve-se Quem Puder

Amor de Mãe

resumo de novelas

Jonas manda Cléber le-
vantar informações sobre 
Lourenço na faculdade 
em que trabalha. Nanda 
confessa a Rodrigo que 
não gostou de Lúcio. Dora 
se recusa a falar com Mar-
cos sobre o envolvimento 
deles. Lorena fica admira-
da com a serenidade com 
que Iná fala sobre o rela-
cionamento com Laudeli-
no. O reitor pressiona Lou-
renço para que ele altere 

a nota do filho de um dos 
acionistas da universidade 
o mais rápido possível. Iná 
sugere que Manuela con-
vide Rodrigo para morar 
com elas. Jonas encontra 
Lourenço na saída da uni-
versidade. Jonas propõe 
que Lourenço seja o do-
ador para a fertilização 
de Cris. Rodrigo tem di-
ficuldades em conseguir 
um emprego por ser filho 
de Jonas.

Alexia/Josimara aceita 
a proposta de Zezinho 
e Ermelinda de ir para 
São Paulo sem avisar ao 
Programa de Proteção. 
Petra ganha o papel que 
era de Alexia na novela, 
depois de fingir admi-
ração pela irmã. Kyra 
diz a Alexia que a atriz 
está com medo de se 
apaixonar por Zezinho. 
Rafael ameaça demitir 
Renatinha ao vê-la des-

cartando fotos de Kyra 
em seu escritório. Lú-
cia aconselha Renzo 
a não se envolver nos 
negócios de Dominique. 
A família de Téo conta 
ao rapaz sobre a possi-
bilidade da cirurgia. Lu-
na/Fiona vai ao Empório 
Delícia. Juan anuncia a 
Mário que ele deixará a 
cadeira de rodas. Luna/
Fiona pede para falar com 
Helena Santamarina.

Máquina da Fama - 
Sob o comando de Patrí-
cia Abravanel, os can-
didatos receberão uma 
super produção para se 
apresentarem como seus 
artistas preferidos.
Esquadrão da Moda - Um 
reality show comandado 
pela top Isabella Fiorentino 
e o stylist Arlindo Grund que 
formam o casal de espe-
cialistas em moda e tem a 
dura missão de ensinar às 

vítimas como se vestir bem 
e com estilo.
Fábrica de Casamentos 
-  Chris Flores e Carlos 
Bertolazzi se unem a uma 
equipe de especialistas que 
têm a missão quase impos-
sível, de realizar uma festa 
de casamento no prazo de 
7 dias e atender os pedidos 
mais inusitados dos noivos!
Gouveia explica para Be-
atriz e Celina como será o 
processo que enfrentarão. 

Thelma se desespera 
com a acusação de Cami-
la e ajuda Veiga a fugir. 
Edilene avisa a Vitória que 
Robson descobriu seu pa-
radeiro, e Raul se alarma. 
Érica conversa com Davi, 
que segue em coma. Ál-
varo pede que Penha aja 
contra Lucas e lhe consi-
ga um passaporte falso. 
Vitória percebe que está 
sendo seguida. Nicete 
afirma a Betina que está 
bem na casa de Verena 
com Júnior. Thelma culpa 

Camila por tudo de ruim 
que aconteceu em sua vi-
da. Carol incentiva Durval 
a se aproximar de Natália. 
Camila e Danilo não con-
seguem rastrear o carro de 
Veiga. Camila lembra de 
Veiga. Durval e Natália se 
beijam. Danilo questiona 
Thelma sobre a doação 
feita a Paula e Eudésio. 
Thelma tenta despistar 
Danilo, que desconfia da 
atitude da mãe. Érica gar-
ante a Benjamin que Davi 
despertará do coma. 

Fotos: Divulgação/Ilustração

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio
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SUSTENTABILIDADE

AnA PriscilA DonAto  - A Enel 
Distribuição Goiás investiu 
mais de R$ 2,2 milhões em 
obras de eficiência ener-
gética no Hospital Araújo 
Jorge, em Goiânia, no Hos-
pital Evangélico Goiano, 
em Anápolis, e no Hospital 
do Câncer de Rio Verde, 
por meio do programa Enel 
Compartilha Eficiência 
e com financiamento da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel). Foram 
substituídas cerca de 6,8 
mil lâmpadas amarelas por 
outras de LED, que são mais 
econômicas, eficientes e 
duram até 10 vezes mais 
que as lâmpadas comuns.   

O responsável pela área 
de Sustentabilidade da Enel 
Distribuição Goiás, Adriano 
Faria, explica que a troca de 
iluminação vai proporcio-
nar mais de 1.000 MWh/ 
ano de economia de energia 
para os hospitais, o equiva-
lente ao consumo médio 
anual de aproximadamente 
580 residências. “Em reais, 
isso representa uma econo-
mia de aproximadamente 
R$ 330 mil por ano na conta 
de luz”, explica.  

O presidente da As-
sociação de Combate ao 
Câncer em Goiás (ACCG), 
Cláudio Cabral, conta que 
além da troca de lâmpadas 
no Hospital Araújo Jorge, o 
projeto contemplou a ins-
talação de um sistema de 
ar condicionado central, 
do tipo multi-split, a troca 
de 77 equipamentos de ar 
condicionado e a imple-

mentação de um sistema de 
aquecimento solar, com ca-
pacidade de 3.500 litros de 
água. “Por sermos uma ins-
tituição sem fins lucrativos, 
iniciativas como essa são 
extremamente importantes 
para conseguirmos manter 
a sustentabilidade do nosso 
atendimento aos mais de 
1,5 mil pacientes que pas-
sam por aqui todos os dias. 
O valor economizado na 
conta de energia poderá ser 
investido em melhorias es-
truturais, modernização de 
equipamentos e compra de 
medicamentos”, comenta. 

Para a superintendente 
executiva do Hospital do 
Câncer de Rio Verde, Iara 
Alonso, a parceria com a 
Enel atendeu duas neces-
sidades: economia e baixa 
manutenção com a ilu-
minação e adequação às 
exigências da Vigilância 
Sanitária, já que as lâmpa-
das de LED não acumu-
lam sujeira e insetos. “Hoje 
atendemos mais de 500 
pessoas dias, o consumo 
de energia é imenso. Com a 
economia alcançada, tere-
mos condições de oferecer 
maior qualidade aos nossos 
pacientes. Esperamos ter 
a oportunidade de novas 
parcerias como essa, pois 
o beneficio é revertido para 
toda a sociedade.” 

CHAMADA PÚBLICA 
Os projetos de efici-

ência energética dos três 
hospitais foram selecio-
nados em chamada pú-

blica para financiamen-
to de projetos com foco 
no consumo eficiente 
de energia elétrica. Des-
de 2017, quando a Enel 
assumiu a distribuição 
de energia em Goiás, já 
foram investidos R$ 63,8 
milhões em 38 projetos, 
que além de troca de lâm-
padas prevê substituição 
de aparelhos de ar-con-
dicionado e instalação de 
usinas fotovoltaicas, en-
tre outras iniciativas. 

Os projetos são finan-
ciados com recursos do 
Programa de Eficiência 
Energética (PEE), da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Somente 
em 2020, na Enel Distri-
buição Goiás, os proje-
tos proporcionaram uma 
economia no consumo 
de energia estimada em 
10.457 MWh/ano, o que 
seria suficiente para abas-
tecer 4.357 mil residências 
com um consumo mensal 
de 200 kWh por mês.  

Além dos benefícios 
econômicos, os projetos 
de eficiência energéti-
ca têm um impacto po-
sitivo ao meio ambiente. 
Ao promover o consumo 
sustentável e eficiente de 
energia, evitam a emissão 
de mais de 645 toneladas 
por ano de gás carbônico 
(CO2), um dos principais 
responsáveis pelo aqueci-
mento global. Para efeito 
de comparação, esse volu-
me equivale ao plantio de 
4.355 árvores por ano. 

Três hospitais de Goiás vão 
economizar cerca de R$ 330 mil 
por ano com conta de energia 
Enel Distribuição Goiás investiu mais de R$ 2,2 milhões em obras de eficiência 
energética no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia; no Hospital Evangélico, em 
Anápolis; e no Hospital do Câncer de Rio Verde

n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

Hinode faz parceria com o 
grafiteiro Grego para primeiro 
lançamento global da marca
Artista ilustrou as embalagens das 
novas fragrâncias H/pe Street Art
A Hinode, marca de cuidados 
pessoais, maquiagem e fragrâncias 
amplia portfólio com parceria 
inédita com o grafiteiro Grego, que 
ilustra as embalagens das novas 
fragrâncias H/pe Street Art for Her e 
H/pe Street Art for Him.

H/pe Street Art chega em duas versões, 
for Her e for Him, sendo a primeira, um Floral Frutal com notas de flor de cassis, 

magnólia e âmbar, forma uma combinação exótica em uma fragrância exclusiva e fresca 
para mulheres. Já a segunda opção é um Amadeirado Marinho, com notas de sálvia, 
folhas de violeta e musk que cria uma identidade única para os homens. As novidades 

chegam com um preço especial de lançamento, 99,90 reais cada um.
Fundada em 1988, Hinode é a marca de perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem do 

Grupo Hinode, e atualmente é uma das mais respeitadas no mercado e referência em 
vendas diretas no Brasil. A perfumaria é o carro-chefe, com fragrâncias premiadas, e 
representa 50% do faturamento da marca. A Hinode conta com um portfólio diverso, 
com linhas feminina, masculina e infantil, e que oferecem uma gama extensa de 
produtos. Os itens da marca podem ser encontrados com consultores oficiais Hinode e 
no ecommerce da marca.

Hinode - www.hinodeonline.com.br | Instagram - @hinodeoficial

Nova geração de alisantes capilares que 
alinham e tratam os cabelos sem as temidas 
agressões aos fios
Guanidina e tioglicolato de amônia estão 
sendo ultrapassados por fórmulas a base de 
componentes nobres como ácido hialurônico 
e ativos vegetais
MASCARA DISCIPLINANTE ANTIFRIZZ LOIRAS 

MAKE LISS AMAVIA - 200G – R$ 69,00
Ativos: Ácido hialurônico, óleo de coco colágeno vegetal e pigmentos violeta.
A Máscara Disciplinante Make Liss possui uma extraordinária combinação de ativos que 

hidratam profundamente os fios e favorecem a selagem e alinhamento das cutículas. 
O Ácido Hialurônico tem o poder de preencher os espaços entre as células, sendo 
responsável por reparar os danos. Além disso, é uma molécula capaz de reter alta 
quantidade de água dentro da fibra capilar, mantendo o cabelo muito hidratado e 
resistente a quebra. O óleo de coco aumenta o brilho e maciez, facilitando ainda o 
pentear e pranchar dos cabelos. Já o Colágeno, quando em contato com a haste 
capilar, forma um filme disciplinante que reduz o frizz e combate as pontas duplas.

Modo de usar: Após lavar os cabelos com shampoo anti-resíduo, secar 100% e aplicar a 
Make Liss Máscara Disciplinante por toda a extensão do fio. Deixar agir por 30 minutos 
e em seguida enxaguar bastante. Para efeito liso duradouro, desembaraçar com pente, 
secar 100% e finalizar com prancha.

MASCARA DISCIPLINANTE ANTIFRIZZ MAKE LISS AMAVIA - 200G – R$ 69,00
Ativos: Ácido hialurônico, óleo de coco colágeno.
A Máscara Disciplinante Make Liss possui uma extraordinária combinação de ativos que 

hidratam profundamente os fios e favorecem a selagem e alinhamento das cutículas. 
O Ácido Hialurônico tem o poder de preencher os espaços entre as células, sendo 
responsável por reparar os danos. Além disso, é uma molécula capaz de reter alta 
quantidade de água dentro da fibra capilar, mantendo o cabelo muito hidratado e 
resistente a quebra. O óleo de coco aumenta o brilho e maciez, facilitando ainda o 
pentear e pranchar dos cabelos. Já o Colágeno, quando em contato com a haste 

capilar, forma um filme disciplinante que reduz o frizz e 
combate as pontas duplas.
Modo de usar: Após lavar os cabelos com shampoo 
anti-resíduo, secar 100% e aplicar a Make Liss Máscara 
Disciplinante por toda a extensão do fio. Deixar agir por 
30 minutos e em seguida enxaguar bastante. Para efeito 
liso duradouro, desembaraçar com pente, secar 100% 
e finalizar com prancha. Precauções: Manter fora do 
alcance de crianças. Uso externo. Não aplicar se o couro 
cabeludo estiver irritado ou lesionado.

Divulgação
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HORÓSCOPO

A mulher é chamada 
de sexo oposto, 
porque quando o 
homem quer uma 

coisa, ela quer outra

É um dia ótimo 
para focar em 
seus interesses 
e no seu autode-

senvolvimento. O céu fa-
vorece o namoro e o forta-
lecimento da autoestima. 
O ingresso de Vênus em 
Gêmeos colabora com con-
tatos à distância e cursos.

É um dia para fo-
car na família e na 
estrutura familiar. 
O imóvel pode 

também ser tocado. Os movi-
mentos em família nascem por 
meio de uma nova percepção 
sobre as possibilidades. O in-
gresso de Vênus em Gêmeos 
ativa os recursos materiais.

É um dia excelente 
para focar em es-
tudos, viagens fu-

turas e para compartilhar infor-
mações com pessoas do seu 
convívio. O ingresso de Vênus 
em seu signo lhe deixa em des-
taque e motivado a buscar o 
seu valor financeiro e afetivo. 
O bem-estar é uma prioridade.

É um dia ótimo 
para focar em 
seus propósitos 

financeiros e para ampliar 
as possibilidades profissio-
nais. O ingresso de Vênus 
em Gêmeos ativa o seu lado 
emocional e pede de você 
autoconhecimento para reco-
nhecer o seu valor.

Os seus interesses 
estão em destaque 
e o momento está 

ótimo para pensar em cursos, 
viagens futuras e para ampliar o 
seu campo de visão filosófico. O 
ingresso de Vênus em Gêmeos 
ativa as amizades, os projetos e 
as responsabilidades em grupo 
com excelentes resultados.

O autoconhe-
cimento, aliado 
ao desapego, 

é vital para adentrar a sua 
verdadeira essência. É um 
dia para olhar para dentro. 
O ingresso de Vênus em 
Gêmeos ativa a carreira e 
lhe traz reconhecimento e 
méritos profissionais.

É um dia ótimo 
para focar em 
seus projetos e 

para entrar em contato com 
seus amigos à distância. O céu 
também favorece os projetos a 
dois. O ingresso de Vênus em 
Gêmeos amplia cursos, via-
gens futuras e divulgação de 
assuntos do seu interesse. 

É um dia ótimo 
para desenvolver 
a carreira e as me-

tas futuras. O trabalho está 
em potencial crescimento. 
O ingresso de Vênus em Gê-
meos ativa recursos com-
partilhados, investimentos 
e financiamentos. Um novo 
campo de visão.

É um dia ótimo para 
focar em cursos e 
pensar em viagens 

futuras. Você está numa fase 
excelente de desenvolvimento 
pessoal. O ingresso de Vênus 
em Gêmeos ativa o relaciona-
mento. Se estiver sozinho, é uma 
excelente oportunidade para en-
trar alguém especial em sua vida.

É positivo olhar 
para as neces-
sidades da famí-

lia, com foco em recursos 
compartilhados e em inves-
timentos mais ousados. O 
ingresso de Vênus em Gê-
meos ativa a rotina e pro-
move bem-estar e reconhe-
cimento no trabalho.

É um dia ótimo 
para se relacionar 
e compartilhar in-
formações com as 

pessoas que estão convi-
vendo direto com você. O 
relacionamento também fica 
em destaque. O ingresso de 
Vênus em Gêmeos ativa o 
campo amoroso.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Peanuts
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