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Clarisse Nogueira foi cupido 
do romance de Paolla 
Oliveira com cantor
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Matheus Costa, famoso nas 
redes por falar errado perto 
do pai assina com estúdio 
de Felipe Neto

Divulgação

TRÊS MURAIS

Os três murais buscam sensibilizar a comunidade para a conservação da mata

Artista plástico goiano desenvolve 
projeto Seres do Shangrylá

Secom

Caiado, ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em Anápolis, durante assinatura do MoU para 
a implantação do CETF: “Vamos formar as melhores cabeças para discutir o avanço das ferrovias Brasil afora”

ANÁPOLIS

Caiado projeta investimentos acima 
de R$ 60 bilhões em 10 anos com CETF
Governos estadual e federal assinam Memorando de Entendimento (MoU) para implantação 
do complexo, projetado para ser o maior da América Latina. Estrutura deve entrar em 
operação ainda neste semestre com suporte financeiro das empresas do ramo. “Vamos 
transformar vidas, desenvolver ciência e tecnologia”, destaca ministro Tarcísio Gomes de 
Freitas. “É a grande virada que vai ocorrer em Anápolis”, pontua governador ao prever 
“desenvolvimento inimaginável”



TALITA PRUDENTE -  Inspirado 
nas cores, formas e histó-
rias da mata, o artista plás-
tico goiano Cristiano Frei-
tas, mais conhecido como 
Dongoou, lançou o pro-
jeto “Seres do Shangrylá”. 
Com o objetivo de chamar 
atenção da população local 
para a proteção da fauna e 
flora da mata que divide es-
paço com a cidade, a ação 
desenvolveu três muros 
que misturam, com leveza 
e criatividade, a pintura e 
o grafite. As intervenções 
artísticas estão localizadas 
na zona norte de Goiânia, 
no bairro Shangry-lá. 

“São muitas as histórias 
contadas sobre essa mata 
do Shangry-lá, na qual eu 
cresci. Por isso, enquanto 
morador e artista plástico, a 
proposta do projeto foi co-
nhecer e retratar histórias 
que envolvem  o relacio-
namento da comunidade 
e mata, sensibilizando o 
olhar para a preservação 
das outras espécies que 
também habitam a região”, 
explicou o artista plástico 
Cristiano Freitas. 

A criação dos três mu-
rais aconteceu em um mês, 
e o processo  de  construção 
foi a partir da troca de his-

tórias com os outros mora-
dores do bairro, com uma 
experiência compartilhada.  
“Como moro em volta da 
mata e também faço mi-
nhas produções por aqui, 
aproveitei essas formas e 
cores nas pinturas e no gra-
fite. Foi uma construção 
com a comunidade, a partir 
da conversa fui conhecen-
do histórias e referências 
para pintar, além de buscar 
mostrar a mata em integra-
ção com a população”, afir-
ma o artista. 

Segundo Cristiano, os 
murais também servem 
como um aviso para a pre-
servação e conservação da 
mata. “O foco do projeto 
foi sensibilizar e chamar a 
atenção da comunidade 
para a mata que cada vez 
perde mais espaço para o 
avanço da cidade e também 
para essas outras espécies 
que vivem no nosso meio. 
Mesmo com a reserva do 
Shangry-lá protegida, a 
mata sofre bastante com a 
ação humana”, revela.  

O projeto “Seres do Shan-
grylá” foi contemplado pela 
Lei Aldir Blanc n° 14.017, 
no edital de Premiação de 
Produtos Culturais, com re-
cursos da Lei Aldir Blanc, do 

Governo Federal, Ministério 
do Turismo, Secretaria Espe-
cial de Cultura, Governo de 
Goiás e Secretaria de Estado 
de Cultura de Goiás.
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TRÊS MURAIS

Os três murais buscam sensibilizar a comunidade para a conservação da mata

Artista plástico goiano desenvolve 
projeto Seres do Shangrylá

SOBRE 
CRISTIANO FREITAS 

Há mais de oito anos 
trabalhando com arte, o 
artista plástico goiano 

Cristiano Freitas come-
çou sua carreira como 
ilustrador na construção 
de marcas e desenhos. 
Também conhecido 

como Dongoou no cená-
rio artístico regional, o 
artista passou a atuar na 
área da tatuagem, pintu-
ra e grafite. 

AO CONHECER O EMPRESÁRIO 
MILTON LOURENÇO EM UMA 
FEIRA DE NEGÓCIOS, ELE PE-
DIU LICENÇA POR UNS MINU-
TOS E ME TROUXE DE PRESENTE 
UM CONJUNTO DE FACAS PARA 
CHURRASCO. Criador de 
três grandes empresas na 
área de comércio exterior 
e logística, ele dava em-
prego para mais de 400 
colaboradores. As vidas 
do empresário e do jor-
nalista e escritor Adelto 
Gonçalves se cruzaram 
no ano de 1967 quando 
ambos começavam a tra-
balhar como auxiliares 
de escritório na empresa 
Sociedade Brasileira de 
Despachos, que funcio-
nava no centro da cidade 
de Santos. 

Tinham 15 anos de 
idade e pagavam contas 
em agências bancárias, 
carregavam documentos 

Logística e comércio exterior

Artigo

n Rivaldo Chinem 

e o processo  de  construção 
foi a partir da troca de his-

para a Alfândega, dati-
lografavam as guias de 
despachos e auxiliavam 
os ajudantes de despa-
chante. Adelto caminhou 
assim até o ano de 1970, 
quando largou aquela 
vida para se dedicar às 
Letras. Milton, que co-
meçou a estudar na Fa-
culdade de Direito (e não 
concluiu, como também 
começou e, anos mais 
tarde, também desistiu 
de uma faculdade de co-
mércio exterior), conti-
nuou na área de despa-
chos aduaneiros e foi para 
São Paulo onde chegou 
ao cargo de gerente-geral 
da Companhia Brasileira 
de Comércio Exterior. 

Fez viagens pela Amé-
rica Latina acompanhan-
do a entrega de equipa-
mentos, às vezes por meio 
de situações difíceis e pe-
rigosas. No ano de 1985, 
Milton já era oficialmente 
despachante aduaneiro e 
agente de cargas. Pensou 
que sua vida iria melhorar 
se exercesse uma ativida-

de comercial por sua pró-
pria conta e risco. Fun-
dou a Fiorde Assessoria 
e Despachos Ltda., hoje 
conhecida como Fiorde 
Logística Internacional. 
Começou em Santos e ex-
pandiu para São Paulo. 

O empresário criou 
também mais duas em-
presas estabelecidas em 
Guarulhos, na Grande São 
Paulo, e filial no Estado de 
Santa Catarina, com am-
pla e moderna frota entre 
caminhões-baú e porta-
-contêineres, todas com 
rastreamento via satélite e 
equipamentos modernos 
de comunicação.  

No ano de 1990, Mil-
ton convidou Adelto para 
participar da criação do 
quinzenário “Gazeta Me-
tropolitana”, que circulou 
até 1995 em São Vicente, 
Santos e Cubatão, sem-
pre com grande aceita-
ção pelo público-leitor. 
Em 2005, Adelto reuniu 
artigos de Milton sobre 
sua área de atuação e pu-
blicou-os em livro com o 

título “Logística: os desa-
fios do século XXI”. 

Milton sempre se des-
tacou-se como exemplo 
de liderança na classe 
empresarial em que atu-
ava. “Milton foi sempre 
uma inesgotável fonte de 
entusiasmo”, disse Adelto, 
que reuniu outros artigos 
ainda inéditos em livro 
e deu o título “Logística: 
os novos desafios”, mas 
quando a obra estava 
pronta para ir à gráfica, 
Milton deixou este mun-
do no dia 21 de agosto 
de 2020, aos 67 anos de 
idade. Irmãos e filhos 

prosseguem a navegação 
vitoriosa iniciada por este 
craque, Milton Lourenço, 
anos atrás.

Logística: os novos de-
safios, de Milton Louren-
ço, com prefácio de Mauro 
Lourenço Dias. São Paulo: 
Fiorde Logística Interna-
cional, 316 págs., 2020. Um 
exemplar do livro pode ser 
obtido pelo e-mail: livro@
fiorde.com.br

RIVALDO CHINEM É 
AUTOR VÁRIOS LIVROS, COMO 

“TERROR POLICIAL” COM 
TIM LOPES (GLOBAL), 

“SENTENÇA – PADRES E 
POSSEIROS DO ARAGUAIA” 

(PAZ E  TERRA), “IMPRENSA 
ALTERNATIVA – JORNALISMO 
DE OPOSIÇÃO E INOVAÇÃO” 

(ÁTICA), “COMUNICAÇÃO 

CORPORATIVA” (EDITORA 
ESCALA, COM PREFÁCIO DE 

HERÓDOTO BARBEIRO), 
“MARKETING E DIVULGAÇÃO 

DA PEQUENA EMPRESA” 
(SENAC), NA 5ª. EDIÇÃO, 

“ASSESSORIA DE IMPRENSA 
– COMO FAZER” (SUMMUS), 

NA 3ª. EDIÇÃO, “JORNALISMO 
DE GUERRILHA – A IMPRENSA 

ALTERNATIVA BRASILEIRA 
DA CENSURA À INTERNET” 

(DISAL),   “COMUNICAÇÃO 
EMPRESARIAL – TEORIA E O 

DIA-A-DIA DAS ASSESSORIAS 
DE COMUNICAÇÃO” (EDITORA 
HORIZONTE), “INTRODUÇÃO À 
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL” 

(EDITORA SARAIVA), E 
“COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 
- UMA NOVA VISÃO DA EMPRESA 

MODERNA” (DISCOVERY 
PUBLICAÇÕES).

Cristina Guerra

Milton Lourenço (1953-
2020): uma vida dedicada 
ao comércio exterior
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Governos estadual e 
federal assinam MoU 
para implantação do 
complexo, projetado 
para ser o maior da 
América Latina

ANÁPOLIS

TRÂNSITO E MOBILIDADE

Caiado projeta investimentos acima de R$ 
60 bilhões em 10 anos com CETF

Obras do BRT chegam à Praça Cívica; confira como fica o trânsito da região

SECOM/GO - O governador 
Ronaldo Caiado e o minis-
tro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas, assi-
naram, nesta quinta-feira 
(15/7), o Memorando de 
Entendimento (MoU) para 
a implantação do Centro de 
Excelência em Tecnologia 
Ferroviária (CETF), em Aná-
polis. Projetada para ser o 
maior complexo tecnológico 
e de inovação deste modal 
na América Latina, a estrutu-
ra deve receber investimen-
tos superiores a R$ 60 bilhões 
em 10 anos.

“É a grande virada que vai 
ocorrer em Anápolis”, proje-
tou Caiado. A expectativa é 
de que sejam criadas, em ter-
ritório goiano, soluções para 
a eficiência do transporte 
sobre trilhos de todo o país. 
“Talvez as pessoas não te-

nham noção da importância, 
do quanto isso será emble-
mático para o Estado e para 
o município. É um dos me-
lhores prognósticos, porque 
seremos referência”, explicou 
Caiado. A consequência, ar-
rematou, é a geração de em-
pregos, formação qualificada 
e atração de investimentos.

“Vamos formar as melho-
res cabeças para discutir o 
avanço das ferrovias Brasil 
afora”, garantiu o governador. 
O complexo será implantado 
e mantido com recursos de 
concessionárias do setor, de-
positados em um fundo da 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT). 
“Não existe nada parecido, já 
que o sustento será garantido 
por empresas do ramo. O de-
senvolvimento que isso trará 
é inimaginável”, pontuou.

A estrutura ficará no Cen-
tro de Convenções de Aná-
polis, local estratégico sob 
ponto de vista logístico por 
estar às margens da BR-060, 
próximo ao Distrito Agroin-
dustrial de Anápolis (Daia) e 
da ferrovia Norte-Sul. “Não 
tem lugar melhor. Aqui não 

terá só o apoio acadêmico, 
mas da indústria, que muitas 
vezes recorre a laboratórios 
do exterior para fazer seus 
ensaios. Não será mais pre-
ciso, pois vamos trazer essa 
estrutura para cá”, definiu o 
ministro Tarcísio de Freitas. 
“Vamos transformar vidas, 
desenvolver ciência e tecno-
logia”, complementou.

O ministro contou que 
a assinatura do memoran-
do só virou realidade porque 
Caiado pleiteou a deman-
da junto ao governo federal. 
“Não fomos nós que tivemos 
a ideia de trazer [o Centro 
de Excelência] para cá, foi 
ele”, creditou. Em resposta, 
o governador agradeceu a 
maneira com que a gestão 
do presidente Jair Bolsonaro 
investe na capacidade em-
preendedora dos goianos. 
“Nosso reconhecimento pelo 
quanto ele tem investido no 
nosso Estado”, resumiu ao 
citar, como exemplo, a re-
cente concessão da Ferrovia 
Norte-Sul.

O CETF deve começar 
a operar ainda neste ano. A 
criação é fruto da articula-

ção do Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria-Geral da 
Governadoria (SGG) e da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi), junto ao 
Ministério da Infraestrutura. 
No local serão desenvolvidos 
testes acelerados e padroni-
zação de tecnologia ferrovi-
ária, além de treinamentos e 
de pesquisas científicas.

Secretário-chefe da Go-
vernadoria, Adriano da Rocha 
Lima explicou que a iniciativa 
torna o Estado mais compe-
titivo e o põe na vanguarda 
do desenvolvimento tecno-
lógico. “O CETF vai transfor-
mar Goiás, mudar a nossa 
realidade. Abrirá oportuni-
dade para que pesquisadores 
desenvolvam novos produ-
tos e tecnologias”, afirmou 
o secretário de Desenvolvi-
mento e Inovação, Marcio 
Cesar Pereira. “É esperado 
também que especialistas do 
Brasil todo venham para cá, 
fazendo com que uma força 
de engenharia seja formada 
dentro do Estado. Isso cria, de 
fato, um polo goiano de ca-
pacidade logística referência 
no país”, ressaltou.

OPERAÇÃO
Com a assinatura do 

MoU, o Governo de Goiás 
cede o espaço dentro do Cen-
tro de Convenções de Anápo-
lis para a instalação do CETF, 
enquanto o Ministério da 
Infraestrutura ficará respon-
sável pela gestão. A estrutura 
poderá atender todas as con-
cessionárias do Brasil, como 
a Rumo e a Vale do Rio Doce.

A Universidade Estadual 
de Goiás (UEG), a Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) 
e o Instituto Militar de En-
genharia (IME) contribuem 
para a formação e capacita-
ção técnica e científica dos 
operadores do Centro de 
Excelência em Tecnologia 
Ferroviária, que ocuparão as 
vagas abertas com a inau-
guração. As instituições de 
ensino também terão espaço 
para conduzir pesquisas so-
bre o setor ferroviário.

O deputado federal Major 
Vitor Hugo elogiou Caiado 
pela iniciativa do empreen-
dimento. “Sabemos que essa 
ideia foi concebida pelo se-
nhor, governador, meus pa-
rabéns. É mais uma forma de 

trazer o Estado para o centro 
das principais discussões do 
nosso país.” Já o senador Luiz 
do Carmo afirmou que “só o 
trabalho vence desafios”, em 
referência às ações desenvol-
vidas pelos governos federal 
e estadual.

O prefeito de Anápolis, 
Roberto Naves, declarou que 
o evento faz parte das come-
morações do 114º aniversário 
do município, celebrado no 
próximo dia 31 de julho. Ele 
definiu como acertada a es-
colha da região para receber 
o Centro de Excelência, não 
só pela vantagem geográfica. 
“Somos a capital industrial 
do Estado. O grande diferen-
cial é o nosso povo”, disse.

“É um importante hub de 
conexão entre os diversos se-
tores da economia nacional”, 
salientou o presidente do Cor-
reios, general Floriano Peixo-
to. “Investir na integração de 
modais de transporte foi uma 
decisão extremamente lúcida 
e inteligente do governador 
Caiado e do ministro Tarcísio, 
para garantir o desenvolvi-
mento da região e das empre-
sas aqui instaladas”.

“O fechamento do anel 
interno da praça ocorre junto 
com a criação de novas rotas 
e inversão de ruas para mini-
mizar os impactos”, observa 
secretário de Mobilidade”

A Prefeitura de Goiânia 
apresentou nesta quinta-fei-
ra (15/7) o plano de mobili-
dade para o Centro da capital 
devido ao avanço das obras 
do BRT Norte Sul. Em coleti-
va de imprensa realizada no 
Paço Municipal, o secretá-
rio municipal de Mobilidade 
(SMM), Horácio Mello, des-
tacou mudanças que ocor-
rerão na região e a criação 
de novas rotas, ao lado do 
secretário municipal de In-
fraestrutura Urbana Fausto 
Sarmento e do presidente da 
CMTC, Tarcísio Abreu. De 
acordo com o prefeito Ro-
gério Cruz, a partir do dia 24 
de julho, durante 75 dias, o 
anel interno da Praça Cívica, 
no Centro de Goiânia, per-
manecerá interditado para a 
execução das obras.

“É uma alegria muito 
grande anunciar essa nova 
fase das obras do BRT. Muito 
em breve teremos a Goiânia 
que queremos e precisamos: 
uma cidade com ainda mais 
qualidade de vida e um trans-
porte adequado”, acentuou 
Rogério Cruz. Nesta etapa, 
um efetivo de 80 agentes da 
SMM se revezará entre os pe-
ríodos matutino, vespertino, 

noturno e madrugada para 
orientar os condutores que 
passam pela região e garan-
tir a segurança viária. Em 15 
pontos semaforizados e oito 
não semaforizados os agen-
tes estarão posicionados.

“O fechamento do anel 
interno da praça ocorre jun-
to com a criação de novas 
rotas, novos caminhos e 
esse é o papel da Secretaria 
de Mobilidade: minimizar 
os impactos da obra com in-
versão de ruas, tudo a par-
tir de pesquisas de origem e 
destino. Estamos investindo 
em tecnologia, uso de drones 
e parceria com o Waze sem 
ônus para o poder público”, 
detalha o titular da SMM, 
Horácio Mello.

A Seinfra explica que 
serão construídos na Praça 
Cívica 1.240 metros lineares 
ou 15.500 m2 de pavimenta-
ção de corredor BRT e de vias 
para ônibus comum em pa-

vimento de concreto, o que 
representa cerca de 3.500 m3 
de concreto, que irão chegar 
ao local através de aproxi-
madamente 500 caminhões 
carregados de concreto.

As obras contam com o 
aval do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), que autorizou 
a execução da pavimentação 
no entorno da Praça, com 
utilização de metodologia 
que gera a menor vibração. 
Ela será utilizada em toda a 
extensão do anel interno e se 
necessário, no anel externo. 
Assim como já vem aconte-
cendo, em toda e qualquer 
intervenção no subsolo do 
BRT, em toda sua extensão, é 
utilizado o acompanhamen-
to arqueológico.

No anel externo, a equipe 
trabalhará no período notur-
no e o recapeamento deve ser 
concluído até o dia 24 de ju-
lho. Em termos de pavimenta-

ção, para finalizar as obras do 
BRT faltam apenas os serviços 
na Praça Cívica e a conclusão 
dos terminais e Viaduto da Pe-
rimetral, e das estações para a 
operação da linha.

O BRT Norte-Sul tem ex-
tensão de 21,7 km e foi divi-
dido nesses dois trechos: o 
trecho I, do Terminal Isidória 
até o Terminal Cruzeiro do 
Sul, em Aparecida de Goi-
ânia, e o trecho II, do Ter-
minal Recanto do Bosque, 
na região Norte da cidade, 
passando pela Praça do Tra-
balhador, Praça Cívica, Praça 
do Cruzeiro e chegando até o 
Terminal Isidória, na região 
Sul. A expectativa da Seinfra 
é entregar o trecho II do BRT 
em outubro de 2021 e o tre-
cho I em 2022.

“Estamos caminhando a 
passos largos, com trabalha-
dores dedicados e uma gestão 
comprometida em entregar 
ao cidadão o que há de me-
lhor. Queremos dar esse pre-
sente para Goiânia o mais bre-
ve possível”, afirma o titular 
da Seinfra, Fausto Sarmento. 
A pasta lembra que, após as 
obras na Praça Cívica, o anel 
interno passará a ser exclusivo 
do transporte coletivo.

Inversão do sentido da 
Rua Dr. Olinto Manso Pereira 
( Rua 94), da Av. Assis Chate-
aubriand à Rua 10.

Inversão do sentido da 
Rua 14/Rua 1/Rua 12, da Rua 

10 à Alameda dos dos Buritis
Inversão do sentido da 

Rua 13/Rua 2/Rua 15, da Ala-
meda dos Buritis à Rua 19.

Alameda dos Buritis (sen-
tido Leste/Oeste) terá con-
versão à esquerda na Rua 13.

Alameda dos Buritis x 
Rua Dona Gercina Borges 
(sentido Leste/Oeste) não 
terá permissão de conversão 
à esquerda para acesso à Pra-
ça Cívica.

Av Assis Chateaubriand 
(sentido Leste/Oeste) terá 
conversão à esquerda e à di-
reita na Rua Dr. Olinto Manso 
Pereira ( Rua 94)

Rua 10 x Rua Dr. Olinto 
Manso Pereira (sentido Sul/
Norte) terá conversão à esquer-
da para acesso à Praça Cívica

O cruzamento da Rua 12 

x Alameda Buritis será sema-
forizado permitindo conver-
são à esquerda na Alameda 
dos Buritis

COMO FICA O 
TRANSPORTE COLETIVO

O presidente da Compa-
nhia Metropolitana de Trans-
portes Coletivos (CMTC), 
Tarcísio Abreu, explica que a 
estratégia foi montada após 
diálogo com usuários, ou-
vindo a população que usa o 
transporte público da região.

A CMTC frisa que as li-
nhas que passam pela Praça 
Cívica também serão alte-
radas para o anel externo, 
concentrando os abrigos em 
pontos estratégicos, sem pre-
juízo à rotina dos usuários. 

JOSIANE COUTINHO

A GERÊNCIA  EXECUTIVA DO INSS EM PORTO VELHO, através da 
Chefia da Seção Operacional de Gestão de Pessoas - SOGP, no uso 
de suas atribuições conferidas pelo artigo 235, inciso I-a, da Portaria nº 
414/MDS, de 28/09/2017, publicada no DOU- Edição Extra nº 188-A, 
de 29/09/2017, conforme o disposto no artigo 138 e139 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, NOTIFICA, pelo presente edital, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. MARCOS ROGÉRIO 
VALE, CPF 575.679.481-68, a comparecer, no prazo de 30 (trinta) 
dias, à sede deste Órgão (sito a Av. Campos Sales, 3132- Olaria -Porto 
Velho/RO), a fim de tratar de assuntos de seu interesse.

SONIA MARIA MARTINS WERNECK DE ARAUJO
Chefe da SOGP/GEXPTV/RO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/SOGP - GEXPTV/
INSS Nº 4204553, DE 08 DE JULHO DE 2021

INSTITUTO 
NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA
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Dois tempos
1. Neste sábado, 17 de julho, o Museu da Língua Por-

tuguesa, na estação da Luz, em São Paulo, reabre suas 
portas ao público, após 5 anos. Desde que sofreu um 
incêndio em dezembro de 2015, o local passou por uma 
reconstrução e reforçou suas medidas de proteção e de 
segurança contra incêndio. Para tanto, foi firmada uma 
parceria entre a ABSpk e a Fundação Roberto Marinho, 
responsável pela reconstrução do Museu em parceria 
com o Governo do Estado de São Paulo

2. A Associação Brasileira de Sprinklers (ABSpk),ofe-
receu apoio no processo de revisão do projeto, fiscaliza-
ção da obra e uma das principais providências tomadas 
foi a adoção de sprinklers, conhecidos como ‘chuveiros 
automáticos’, um dos mais eficientes no controle de 
incêndios, pois combate as chamas ainda no início, 
evitando que o fogo se alastre no estabelecimento. A 
inclusão deste sistema foi recomendada pelo próprio 
Corpo de Bombeiros como um sistema complementar.

Live Cultural Solidária híbrida
Neste sábado (17), a Secult Goiás realiza a 4ª Live 

Cultural Solidária, que, se une ao 2º Arraiá Goiânia. 
Cerca de 360 convidados assistirão ao show presen-
cialmente (50% da capacidade do Teatro Goiânia). O 
tema conta com as tradicionais quadrilhas e o gênero 
musical forró pé de serra, com as bandas Dona Flora 
e Zabumba Beach, o cantor Rodrigo Araújo e apre-
sentação de dança dos grupos de quadrilha “Arriba a 
Saia” e “Fogo de Palha. De acordo com César Moura, 
secretário de Estado de Cultura, o objetivo dos eventos 
–testes é começar a treinar as equipes para a reabertu-
ra parcial dos espaços culturais do Estado.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? A 
laranja é um agente 
natural de limpeza 
para a pele, de dentro 
para fora.
n BOA CAUSA - Na 
manhã deste sábado, 
a ONG Ladies do Bem 
se junta ao Projeto 
Ideia e entregam 
kits contendo 
creme dental, 
escova, máscaras 
descartáveis, livros 
de histórias infantis e 
bichos de pelúcias, 
para as crianças 
dos assentamentos 
Alto da Boa Vista e 
Norberto Teixeira, em 
Aparecida de Goiânia.  
n CORTINAS – 
Logo mais, às 20h, 
acontece o espetáculo 
teatral, Pretas Por 
Ter, com a Cia Baiana 
de Risos, com texto 
de Alberto Damit. A 
transmissão será ao 
vivo pelo Youtube, 
Ronaldo Damas 
PRODUÇÕES. O 
enredo é recheado 
de referências aos 
costumes e tipos 
baianos. A Companhia 
Baiana de Risos 
celebra a alegria de 
estar em cartaz há 
mais de 21 anos.

n INCENTIVADOR 
- Com mais de cem 
mil seguidores em 
seu Instagram, o 
bailarino, empresário 
e influencer de Goiás, 
Farley Mattos usa 
suas redes para 
incentivar as pessoas 
a não desistir de 
seus sonhos, além 
de trazer palavras 
de apoio e ânimo a 
quem tem se sentido 
desanimado em 
tempos de pandemia. 
Mais sobre o bailarino 
no perfil de Instagram 
@farleymattos

POP UP 
A Havanna 
do Shopping 
Bougainville levou 
a sua pop up 
para passar uma 
temporada na loja 
da digital influencer 
e empresária 
Danilla Guimarães. 
Durante o mês de 
julho, os produtos 
da renomada 
cafeteria argentina 
poderão ser 
encontrados no 
chique espaço que 
é uma referência 
quando o assunto é 
moda em Goiás

Divulgação

ENLACE EM 
SÃO PAULO 
Endocrinologista 
e nutróloga 
Gabriela 
Camargo se 
casa com o 
clínico geral e 
pediatra Leandro 
Villa Franca. O 
Villa Bizutti em 
São Paulo foi 
pano de fundo 
para a cerimônia 
religiosa com 
efeito civil que 
contou com 
a benção do 

Reverendo Aldo, apresentação do tenor Thiago 
Aracam, acompanhado de orquestra e coral, e 
também de Felipe Reis (Banda Eva), da banda 
Zaia, da violinista Karen Machado e de Tech Drum, 
tambores e sax junto a um robô de 2M e o DJ Danka

Thiago Duran

Divulgação

Matheus Costa, famoso nas 
redes por falar errado perto do pai 
assina com estúdio de Felipe Neto

O publicitário Matheus 
Costa ganhou fama da noite 
para o dia, mas não foi fa-
zendo sucesso com propa-
ganda. Em agosto do ano 
passado, o jovem de 25 anos 
resolveu, incentivado pela 
namorada, publicar uma 
paródia de Mario Junior 
(aquele do ‘‘roi, Letícia, né?’’, 
lembram?) no TikTok. No 
dia seguinte, o vídeo tinha 
quase 500 mil visualizações. 
Assim, surgiu a ideia de virar 
influenciador digital.

— Até então, eu só tinha 
o aplicativo para assistir ao 
conteúdo dos outros usuá-
rios. Depois daquilo, resolvi 
investir na plataforma, mas, 
de dez vídeos publicados, um 
dava certo, e os outros nove 
flopavam — conta o rapaz.

O estouro na web só 
aconteceu em abril des-
te ano, depois de o carioca 
publicar um vídeo falando 
propositalmente errado per-
to do pai, José Costa, de 65 
anos. Em poucas horas, Ma-
theus conseguiu milhões de 
visualizações. Desde então, 
os números nas redes sociais 

só crescem: na última terça-
-feira, ele atingiu a marca de 
1 milhão de seguidores no 
Instagram (no TikTok, já são 
mais de 2,8 milhões de fãs).

— Sempre quis ser famo-
so, mas achava que ficaria 
conhecido sendo preso ou 
aparecendo no “Linha direta” 
(risos). Nunca imaginei que 
me tornaria conhecido pela 
internet. Estou me sentindo 

um astro de novela. Ainda 
fico chocado, porque está 
sendo tudo muito rápido. 
Saí do total anonimato para 
ser uma pessoa com milhões 
de seguidores em menos de 
quatro meses — assume o 
jovem, que recentemente 
passou a integrar o casting do 
estúdio de criação de conteú-
do Play9, que tem o youtuber 
Felipe Neto como sócio.

Clarisse Nogueira foi cupido 
do romance de Paolla Oliveira com cantor

Não foram as redes 
sociais nem a proximida-
de geográfica (eles mo-
ram no mesmo bairro no 
Rio) que uniram Paolla 
Oliveira e Diogo Noguei-
ra. Foi a irmã do cantor 
que serviu de cupido 
para o romance entre os 
dois. Amiga da atriz, Cla-
risse Nogueira apresen-
tou o irmão à estrela da 
televisão quando viu o 
momento perfeito para 
isso, exatamente quando 
os dois ficaram solteiros.

Em fevereiro, Diogo ha-
via dado fim ao relaciona-
mento de dois anos com a 
advogada Jéssica Vianna. 
Dois meses depois, foi a 
vez de Paolla terminar com 
o coach Douglas Maluf . 
Foi então que o cupido en-
trou em ação, e o cantor 
resolveu receber Clarisse 
e a atriz num jantar em 
sua casa, e a partir daí o 
romance engrenou.

Clarisse Nogueira 
é produtora, gestora de 
projetos culturais e dire-
tora do Clube do Samba, 
como consta na descrição 

de sua rede social. No ano 
passado, ela chegou a tra-
balhar como personal or-
ganizer (ou também con-
sultora de organização) 
para Anitta. Mas um de-
sentendimento entre as 
duas deu fim à parceria.

Vivendo um ro-
mance, Paolla Oliveira 

e Diogo Nogueira têm 
passado os últimos dias 
distantes um do outro. 
Ela está em São Paulo na 
preparação para o "Su-
per dança dos famosos". 
Já o cantor está aprovei-
tando uma temporada 
de férias em Fernando 
de Noronha.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Mercado e Marketing
PORTA ABERTA - O Juá Restaurante abriu portas no Flamboyant Shopping, com capacidade para 110 pessoas. 
Como novidade para essa fase de inauguração, o menu apresenta mudanças, primando por uma maior variedade, 
incluindo pratos para compartilhar, um menu de happy hour com drinks e muitas outras surpresas. A seleção de pratos 
contemplou um menu para agradar todos os paladares, com carnes, aves, frutos do mar, além de pratos vegetarianos. 
Com uma trajetória de três anos, o restaurante contemporâneo focado em cozinha brasileira vem se consagrando e se 
destaca pela valorização de ingredientes presentes nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil.

Fui na lanchonete e 
perguntei se o salgado 

era de hoje.
- Não é de ontem.
- E como faço pra comer o de hoje?
- Volte amanhã!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

American Cookies lança Fondue Cookie para o inverno
EM PANELINHA DE BISCOITO COMESTÍVEL – O lançamento 
da American Cookie: o FondueCookie (a partir de R$ 59,00 – 
serve duas pessoas). É servida em um bowl de massa de cookie 
amanteigado e trufado com chocolate meio amargo, totalmente 
comestível, e recheado com 200 ml de ganache de chocolate 
ao leite e ainda é servido com vários acompanhamentos, como 
marshmallow maçaricados (5 unidades), mini cookies clássicos 
(6 unidades), uvas sem caroço (70g) e morangos (65g). Caso o 
cliente queira turbinar o seu Fondue Cookie, ainda é possível 
pedir porções extras de frutas e marshmallow (R$ 6,00 - cada), 
de cookies de brownie (R$ 10,00) ou de ganache (R$ 15,00), 
disponível no cardápio até 31 de agosto, nas mais de 20 unidades 
da rede espalhadas por quatro estados brasileiros (SP, BSB, MG e 
GYN). American Cookies Goiânia, atendimento: Loja + delivery 
Endereço: Av. T-9, nº 240, galeria T-9 Center, loja 2 - Setor 
Marista Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11h 
às 22h. Delivery: Uber Eats.

Chega ao Flamboyant Shopping o primeiro 
quiosque The Mix Stanley
MARCA TRADICIONAL DE PRODUTOS 
TÉRMICOS - No Piso I, do Flamboyant 
Shopping Center, está em pleno funcionamento o 
primeiro quiosque The Mix  Stanley. É a segunda 
unidade da marca no Brasil e a primeira da região 
Centro-Oeste. A Stanley é uma marca tradicional 
de produtos térmicos com alta durabilidade e 
com garantia vitalícia para diversas situações 
de uso com as linhas Mate, Garrafa Térmica, 
Hidratação, Bar e Outdoo. São copos, canecas, 
garrafas e cuias para levar para o acampamento, 
trabalho, treino, confraternizações com amigos, 
entre outros. A Stanley nasceu nos Estados 
Unidos, em 1913 quando foi criada a primeira 
garrafa térmica a vácuo 10% em aço no mundo. 
Em 2015 a Stanley chegou ao Brasil, com 
produtos icônicos e tradicionais.

Boticário lança 
Match SOS Cauterização
PARA FIOS DANIFICADOS - Alta 
performance em reparar os fios 
quimicamente danificados desde a 
primeira aplicação é um dos grandes 
diferenciais da nova linha do Boticário, 
Match SOS Cauterização. Enriquecida 
com queratina biomimética, promete 
recuperar 15 anos de danos em 1 mês 
com o uso contínuo e combinado entre 
seus produtos. Shampoo, condicionador, 
máscara, sérum, e o queridinho 
concentrado de queratina, completam a 
nova linha. O concentrado de queratina 
contém ativos que penetram as 10 
camadas da cutícula do fio, recuperando 
até os cabelos que sofreram corte químico.

Fotos: Divulgação/Ilustração

Não há exibição. 
Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Reality Show

Salve-se Quem Puder

Império

resumo de novelas

Nanda procura Francis-
co na casa de Augusto e 
os dois discutem. Rodri-
go explica como Francisco 
deve lidar com sua irmã. 
Cícero pega Suzana na 
mentira por causa de Re-
nato. Lúcio tenta apaziguar 
uma discussão entre Ana 
e Eva. Nanda se irrita ao 
saber que Francisco está 
com Rodrigo, mas após 
conversa ele aceita voltar 
para a casa com ela. Eva 

reclama da igreja que Ana 
e Lúcio escolheram para 
o casamento. Sofia e Ce-
cília vencem suas partidas 
no campeonato de tênis 
e vão novamente para a 
final. Mariano fica frustrado 
por não conseguir mais um 
empréstimo em seu ban-
co. Lourenço é demitido a 
pedido de Jonas. Ana tenta 
tranquilizar Sofia antes de 
sua partida de tênis. Cecília 
vence o primeiro set do jogo.

Hugo é surpreendido 
com a chegada de Júlia e 
esconde Luna, desmaiada, 
no escritório. Renzo revela 
a Dominique que deu uma 
chance para Alexia, Kyra e 
Luna fugirem durante o fu-
racão. Mosquito e Queen 
dizem para Kyra que Alan 
se casará com Júlia. Sem 
saber que está sendo gra-
vada, Dominique mostra 
a Renzo a planilha e um 
dossiê completo sobre as 

pessoas de sua quadril-
ha. Luna consegue fugir 
de Hugo. Dominique de-
scobre que Aurora estava 
gravando sua conversa 
com Renzo. Luna conseg-
ue chegar até a sala de 
Helena e avisar que Hugo 
quer matá-la. Úrsula pede 
ajuda a Gael. Hugo apon-
ta uma arma para Helena. 
Renzo entrega as provas 
contra Dominique para 
Alexia e Zezinho.

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. 

Cora consegue enganar 
os sobrinhos e se livrar 
de Jairo. Cláudio enfren-
ta Enrico. Enrico invade 
a cozinha e cumprimenta 
Vicente. Cora tenta falar 
com Cristina sobre Vicente. 
José Alfredo manda Josué 
providenciar a viagem de 
Espinoza para o Rio de 
Janeiro. Juliane acerta as 
contas com Carmem. Vi-
cente é ovacionado pelos 
convidados e recebe um 
beijo de Maria Clara. Ma-
ria Marta convida Maurílio 

para dormir em sua casa. 
Cristina se encontra com 
Vicente. Maurílio avisa a 
José Alfredo que irá re-
sponsabilizá-lo se algo 
acontecer com ele. Sal-
vador enfrenta Carmem. 
Maurílio pede Maria Marta 
em casamento. Cora de-
scobre que Reginaldo é 
o pai de Jairo. Antoninho 
pede que Juliane volte a 
ser a rainha da bateria de 
sua escola de samba. Be-
atriz se sensibiliza com o 
estado de Leonardo. 
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IMUNIZAÇÃO

DA REDAÇÃO COM MAURO JÚ-
NIO -A Prefeitura de Goiânia 
publicou na edição desta 
quinta-feira (15/7) do Diário 
Oficial do Município, decreto 
de número 3.605 que estabe-
lece normas sobre a recusa 
de vacinas contra a Covid-19. 
Mandar para o fim da fila 
quem não aceitar a receber 
o imunizante que estiver 
nos postos de vacinação da 
capital é a principal medida 
a ser tomada a partir de hoje 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), após assinatu-
ra de um termo de opção de 
recusa. “O nosso objetivo é 
inibir a prática dos chama-
dos ‘sommeliers de vacina’, 
que são os querem escolher 
a marca do imunizante a ser 
aplicado contra a Covid-19”, 
explica o secretário de Saúde, 
Durval Pedroso, acrescen-
tando que nos dois dias que a 
pasta realizou drive-thru no 

shopping Passeio das Águas, 
361 pessoas recusaram a va-
cina disponível em virtude 
do laboratório fabricante. 
“Essas pessoas pegaram a 
fila, receberam a senha e não 
aceitaram se vacinar”, conta.

Conforme o documento, 
“aqueles que comparecerem 
aos locais de vacinação contra 
a Covid-19 e optarem por não 
receber a aplicação do imuni-
zante que esteja sendo ofer-
tado estarão condicionados, 
automaticamente, a aguardar 
o cumprimento de todo o ca-
lendário do Plano Nacional 
de Imunização (PNI) e a fi-
nalização de todos os grupos 
etários para que seu nome 
seja aceito em nova triagem 
e, consequentemente, sejam 
vacinados”, estabelece.

A recusa, de acordo com 
o decreto que também foi 
debatido com o Ministério 
Público do Estado de Goiás 

(MP-GO), será documentada 
por um termo que já está dis-
ponível em todos os postos 
de vacinação de Goiânia e 
deverá ser assinado pela pes-
soa ou, se esta se negar, por 
duas testemunhas no local.

Para a secretária execu-
tiva da SMS, Luana Ribeiro, 
essa prática não será mais 
aceita e a população precisa 
se atentar para o momento 
que vive o país e que recusar 
a dose do imunizante por 
conta do fabricante é, se-
gundo ela, uma ação de ir-
responsabilidade. “A pessoa 
ao recusar a dose disponível 
tira o direito de outro tomar 
a vacina nesse momento tão 
importante”. Ela acrescenta 
que todas as vacinas dispo-
níveis têm eficácia com-
provada, certificação dos 
órgãos sanitários e o mais 
importante é que a cobertu-
ra vacinal seja atingida.

Prefeitura de Goiânia vai mandar 
para o fim da fila quem recusa vacina
Decreto que estabelece normas visa coibir a ação de pessoas que querem escolher 
a marca do imunizante

n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

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

Yamá apresenta coloração 
profissional vegana com 
nanotecnologia
A nova linha Professional Color 
Nano Infusion conta com 
nanoemulsão com Xilitol e 

óleos vegetais de Amêndoa, Oliva e Argan
A nova linha Yamá Professional Color Nano Infusion traz na formulação uma 

tecnologia que garante uma perfeita dispersão do pigmento da coloração, 
é uma derivação do sistema BECA B (BIO) E (ESTER) CArrier, um sistema 
de transporte que permite que moléculas do tamanho ideal, sejam 
transportadas para as partes mais profundas da fibra, garantindo maior 
homogeneização da cor. Dentre as novas cores, o lançamento das nuances 
de Marsala (8.26 e 9.26), Marrons (5.17, 6.17, 7.17) e a coleção Pérola (8.89, 
9.89, 10.89 e 12.89) são destaques. As 42 tonalidades são divididas em 12 
coleções desenvolvidas para proporcionar que os profissionais cabeleireiros 
abusem da imaginação e, assim, alcançar resultados inovadores e 
surpreendentes. São elas: Naturais, Vermelhos, Acobreados, Cinzas, 
Marrons, Dourados, Marsalas, Beges, Cobres, Matizadores, 

Corretores e Intensificadores. 
Fundada em 1967, a Yamá Cosméticos dispõe de um portfólio completo 

de produtos para tratamento e cuidado capilar. Conta com mais de 250 
itens, sendo a marca Yamasterol uma das mais conhecidas e queridas dos 
nossos consumidores. acesse: www.yama.com.br

Realinhe seus fios 
com a progressiva orgânica 0% 
de formol da Hair Princess
A Brazilian Keratin prolonga o efeito liso no cabelo 
e ainda hidrata profundamente os fios. 
Uma das soluções quem ajudam a manter os cabelos 
mais alinhados por mais tempo, especialmente os 
quimicamente tratados, é apostar em produtos para 
cabelos lisos que prolongam esse efeito. Pensando 
nisso, a Hair Princess desenvolveu uma progressiva 
orgânica com 0% de formol, a Brazilian Keratin 
Riquezas da Amazônia. om apenas um passo você 
realiza um tratamento intensivo de reconstrução dos 
fios, desde a primeira aplicação que, reduz o volume, 
elimina o frizz e proporciona fios controlados por até 
3 meses. Nutre e hidrata profundamente os fios além 
dar um brilho incrível, fortalecendo a estrutura capilar 
evitando a quebra. Conheça essa e outras linhas de 
produtos da Hair Princess, clicando aqui!
Acompanhe todas as novidades através das redes 
sociais e compartilhe os seus produtos preferidos: Facebook: https://
www.facebook.com/hairprincessprofissional/
Instagram:  https://www.instagram.com/hairprincessprofissional/

Tecnologia têxtil e a quinoa são aliadas 
na coloração dos cabelos
Conhecimento do mundo têxtil e 
tecnologia cosmética com ingredientes 
naturais potencializam a absorção e 
garantem que os fios segurem a cor por 
mais tempo
“A Davines desenvolveu um sistema 
inovador de coloração buscando a 
inspiração em ativos derivados da 
natureza, no universo têxtil e cosmético, 
para entregar uma tecnologia inédita em 
produtos de coloração profissional de 

qualidade premium” destaca o educador 
master da Davines, Raphael Koike. A grande inovação 

desta fórmula única no universo das colorações é o conhecimento 
desenvolvido pelo mundo têxtil para potencializar a penetração de pigmentos 
e para assegurar uma distribuição uniforme da cor.
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RECENTEMENTE, O PREFEITO OR-
LANDO MORANDO DA CIDADE DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO DU-
RANTE A TRANSMISSÃO DE UMA 
LIVE NAS REDES SOCIAIS DEFENDEU 
QUE “PESSOAS QUE SE RECUSAM A 
TOMAR A VACINA NO DIA SERÃO SUB-
METIDAS PARA O FIM DA CAMPANHA 
DE IMUNIZAÇÃO, OU SEJA, DEPOIS 
DO ÚLTIMO ADULTO DE 18 ANOS NA 
FILA”. Assim como o prefeito 
de São Bernardo, chefes do 
poder executivo de outras 
cidades também adotaram o 
mesmo procedimento.

Orlando Morando, ale-
gou ainda que “não se vacinar 
é um direito seu, ninguém faz 
nada obrigado. Mas também 
é um direito nosso te colocar 
no fim da fila porque tem a 
vacina, você não vai tomar 
porque não quer. Escolher 
vacina nós não vamos permi-
tir. Tem tanta gente esperan-
do a vacina, ansioso, e aquele 
que tem o direito simples-
mente fala: não vou tomar 
vacina, essa eu não quero. 
Então, se você não quer to-
mar vacina, é um direito seu.”

Respeitosamente ouso 
discordar em parte do Dig-
níssimo Prefeito.

O posicionamento do 
chefe do Poder Executivo da 
Cidade de São Bernardo do 
Campo de “não tomar vaci-
na” é o direito do indivíduo 
é equivocado pois quando 
falamos de uma pandemia, 
em regra o interesse público 
se sobrepõe ao particular e 

É permitido punir 
quem quer escolher a vacina?
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assim, um indivíduo quando 
se recusa a se imunizar co-
loca a coletividade em risco. 
Assim, é possível impor me-
didas a esse infrator pela não 
vacinação e não pela opção 
de escolha da vacina.

A recusa em se vacinar é 
uma forma de afetar a socie-
dade e assim, não proteger 
seus pares, podendo ser pu-
nido no caso.

Decisão do Supremo 
Tribunal Federal - STF em 
dezembro de 2020 deu aval 
para que os governos locais 
estabelecer medidas para 
vacinação compulsória da 
população contra a covid-19 
e que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os muni-
cípios estabelecer medidas 
legais pela obrigatoriedade, 
mas sem poderem determi-
nar a vacinação forçada.

Assim, observa-se que 
não foi autorizada punição 
aos indivíduos quando de-
sejam escolher a vacina a 
tomar.

Se negarem expressa-
mente a se vacinar, indepen-
dente da vacina, aí é possível 
a eventual punição.

Mas quando a pessoa não 
se recusa e tenta ser imuniza-
da pela vacina de sua escolha 
não está se recusando, mas 
tentando optar por aquela 
que mais confia.

A opção não é equipara-
da a recusa, e não pode ser 
objeto de punição.

Assim, a punição do op-
tante da vacina ao final da fila 
de vacinação é equivocada 
e está em desacordo com a 
referida decisão do Supremo 

Tribunal Federal.
Tentar se vacinar no seu 

período de vacinação através 
da vacina de sua escolha é 
um direito do indivíduo, mas 
não uma obrigação do Poder 
Público.

Entendemos que se 
passado o prazo de sua 
vacinação ou prioridade, 
é possível o indivíduo só 
poder se imunizar após os 
demais em seus respectivos 
momentos.

Enfim, se vacinar é uma 
obrigação e optar pelo tipo 
da vacina é um direito de 
opção, não de exigência do 
indivíduo frente ao órgão 
público, bem como, se ul-
trapassado o lapso temporal 
de vacinação daquela faixa 
etária ou prioridade, aí sim 
poderá o indivíduo ser des-
locado para o final da fila de 
vacinação.
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PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Querido Deus, sei como 
deve ser muito difícil amar 

todas as pessoas. Aqui 
em casa tem só quatro 
e eu quase não consigo

Tenha atenção com 
as confusões emo-
cionais e com pos-
síveis expectativas. 

As experiências pelas quais 
você vem passando pedem de 
você novas reflexões filosófi-
cas e empenho para promover 
assuntos éticos e judiciais. O 
autoconhecimento é essencial.

A forma como 
você vem lidando 
com os investi-
mentos merece 

atenção, principalmente em se 
tratando do dinheiro de outras 
pessoas. Tenha atenção com 
as expectativas e com espe-
culações. Seja o mais correto 
possível e faça o seu melhor.

Busque se colo-
car no lugar do 
outro para enten-

der o que está acontecendo. 
Tem uma pessoa importante 
passando por um processo 
muito difícil. Os sentimentos 
levam tempo para ser cura-
dos, então colabore com 
posturas positivas.

É importante 
analisar as suas 
posturas no tra-

balho ou a forma como você 
vem sendo produtivo. É im-
prescindível avaliar as condu-
tas e levar em consideração 
possíveis mágoas ou distor-
ções com colaboradores. Dê 
um sentido à sua rotina.

A autoestima é 
fundamental nes-
te processo pelo 

qual você vem passando no 
campo afetivo. Busque de-
senvolver o essencial em sua 
jornada, levando em consi-
deração motivações a dois. 
É preciso soltar o passado 
para renovar a relação.

As memórias 
são elementos 
impor tantes 

para curar e ressignificar a 
sua história afetiva em fa-
mília e também no campo 
amoroso. Tais posturas não 
são fáceis, mas lhe propor-
cionarão uma trajetória de 
cura importante.

Não queira que 
as pessoas à sua 
volta entendam o 

momento pelo qual você está 
passando. É você quem preci-
sa mudar as posturas, porque 
são as suas experiências e as 
suas percepções. Todo esse 
processo exige muito de você, 
principalmente perdão.

Preste atenção em 
como você vem 
desenvolvendo o 

seu potencial e possíveis 
expectativas que precisem 
de reparos no setor finan-
ceiro. O foco é avaliar os 
investimentos destinados 
a dependentes financeiros, 
principalmente aos filhos.

Você vem passan-
do por mudanças 
em suas percep-

ções, então as memórias e 
os sentimentos ficam mais 
expostos. É um dia para 
permitir que tais sentimen-
tos lhe tragam entendimento 
e compreensão da necessi-
dade de ressignificar. 

Busque refletir 
sobre os senti-
mentos e as ex-

pectativas que vêm sendo 
armazenadas. Talvez o me-
lhor a ser feito é expressar 
os seus sentimentos para 
as pessoas certas. O medo 
pode gerar prisões e blo-
queios emocionais.

Pode ser que você 
se sinta confuso e 
indeciso a respei-
to de como deve 

atuar com projetos e ideias 
que devem ser tiradas da 
gaveta. É um dia para avaliar 
o quanto a vulnerabilidade e 
possíveis distorções prejudi-
cam o seu desenvolvimento.

Será necessário 
examinar as suas 
percepções e as 

suas atitudes diante de si-
tuações que precisam de 
verdade e discernimento. É 
um dia para cuidar mais dos 
sentimentos e de tudo aquilo 
que vem atrapalhando a sua 
visão profissional.

Peanuts


