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Myrian Rios lamenta morte do filho 
de Roberto Carlos, Dudu Braga

MEIO AMBIENTE

Na avaliação do cientista Luiz Gylvan Meira Filho, pesquisador visitante do Instituto de 
Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), a questão do clima vai continuar a 
ganhar relevância ao longo dos anos, justamente por seus efeitos no longo prazo

Nível atual de emissões de gases de efeito 
estufa determina os efeitos das mudanças 
climáticas nas próximas décadas

SETEMBRO AMARELO

Goiânia reforça ações de prevenção ao suicídio

TOCANTINS

Postos de combustíveis autuados pelo Procon 
em Araguaína e Palmas
Procon/Governo do Tocantins

Nenhum dos postos autuados fez aquisição do produto com reajuste

A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO

O posto de atendimento presencial da OAB-GO vai substituir o atendimento prioritário nas 
Agências da Previdência Social (APS) da autarquia federal a partir de 13 de setembro

Ponto de atendimento do INSS na sede da 
OAB-GO substituirá guichês preferenciais 
das Agências da Previdência Social
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A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO

O posto de atendimento presencial da OAB-GO vai substituir o atendimento prioritário nas Agências da Previdência 
Social (APS) da autarquia federal a partir de 13 de setembro

Ponto de atendimento do INSS na sede da OAB-GO substituirá 
guichês preferenciais das Agências da Previdência Social

DA REDAÇÃO  -  O posto de 
atendimento presencial da 
advocacia instalado na sede 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção Goiás (OAB-
-GO), pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS) 
em julho deste ano, em fase 
de teste, agora passará a ser 

definitivo. E vai substituir o 
atendimento prioritário nas 
Agências da Previdência So-
cial (APS) da autarquia fede-
ral a partir de 13 de setembro.

Sem necessidade de 
agendamento, o atendimen-
to presencial à advocacia na 
sede da Seccional ocorre das 

13 às 18 horas, de segunda a 
sexta-feira, no prédio anexo 
à sede, no Setor Marista, em 
Goiânia. São dois servidores 
do INSS aptos a realizarem 
serviços como protocolo de 
requerimentos, cumprimen-
to de exigência e mais servi-
ços feitos nas APS.

A diretoria da OAB-GO, 
juntamente com sua Comis-
são de Direito Previdenciário 
(Cdprev), informa que este 
atendimento presencial e 
exclusivo, assim como por 
meios remotos, estará vigen-
te até o último dia útil do ano 
de 2021, podendo ser prorro-

EU LEMBRO QUE EM UMA DAS 
MUITAS MENTORIAS QUE EU PAR-
TICIPEI, UM DOS MEUS MENTORES 
PERGUNTOU QUAIS OS PRODUTOS 
QUE EU TINHA E O VALOR QUE EU 
COBRAVA. E na época, o curso 
mais caro que eu tinha cus-
tava R$497 e ele perguntou 
porque não cobrar 10x mais 
pelo mesmo curso?

E o engraçado que eu que 
já havia pago bem mais pe-
los cursos de outras pessoas, 
não conseguia cobrar isso 
no meu próprio negócio. Eu 
pensava comigo mesmo, ora 
esse cara deve ser maluco, 
se eu cobro 497 e as pessoas 
não compram se eu cobrar 
5 mil aí então que ninguém 
vai comprar… O fato é que 
ele me colocou para pensar 
e pouco tempo depois eu 
lancei o meu curso já via Glo-
bal e cobrei dez vezes mais, 
praticamente pelo mesmo 
curso que eu vendia no mo-

O primeiro passo para realizar um atendimento High Ticket

Artigo

n Claudio Brito

delo anterior com apenas al-
guns ajustes, ou seja, eu sou 
a prova viva de que é possível 
vender dez vezes mais caro, 
e olha que naquela época 
eu não sabia metade do que 
eu tenho para repassar para 
você hoje em dia.

O curioso é que mesmo 
assim, quando eu entrevistei 
os alunos logo após a forma-
ção, um deles falou textual-
mente “eu pagaria 10x mais 
se fosse necessário” imagina 
a minha sensação ao ouvir 
isso, eu fiquei alegre por um 
lado, mas também pensativo 
pensando que poderia ter co-
brado mais.

OS PRIMEIROS 
CASES DE SUCESSO

Na minha primeira tur-
ma High Ticket havia uma 
pessoa chamada Marçal 
Siqueira, na época um exe-
cutivo já com vários cursos 
querendo se dedicar total-
mente a carreira de desen-
volvimento pessoal o que de 
fato ele fez logo após a for-
mação. Acabamos nos tor-
nando amigos, depois sócios 
e o Marçal hoje atende exe-

cutivos de grandes empresas 
e atletas de alto rendimento 
tendo um Ticket superior a 
30 mil por atendimento.

Depois, fizemos outra 
turma de onde saiu Vitor 
Hugo que aumentou o Ticket 
médio dele em 3x logo após 
a formação e já durante a 
pandemia, nós fizemos uma 
turma online de onde saiu 
a Jackeline Cenerine que já 
primeira aplicação do nosso 
método retorno 24 mil.

O fato é que poderíamos 
falar desses cases por horas, 
pois via Global nós treina-
mos mais de 3 mil mentores, 
em 27 países e 5 continentes, 
passando por capitais como 
Londres, Lisboa, Cambridge, 
San Francisco e São Paulo. 
E também fizemos diversas 
turmas online mantendo o 
Ticket e a qualidade que já 
entregávamos no presencial 
com NPS médio de 9,4.

Marcamos presença em 
matérias para a Exame, Ter-
ra, UOL, Band, Portal R7, 
PEGN e outros.

Entregamos mais de 2 
mil horas em mentorias para 
profissionais como você que 

buscavam se posicionar me-
lhor e vender o seu conheci-
mento de forma estratégica.

 PORQUE ALGUNS 
ESPECIALISTAS 
FRACASSAM?

São vários os motivos, 
mas muitos fracassam por 
achar que na internet basta 
anunciar um produto para 
vender e existem vários de-
talhes importantes que pre-
cisam ser levados em conta, 
como por exemplo os dife-
rentes níveis de consciência 
que cada cliente tem ao co-
nhecer o seu produto.

No mercado você vai en-
contrar três níveis de cons-
ciência do seu cliente dire-
tamente ao tipo de dor e a 
intensidade dessa dor:

Alheio, nunca ouviu sobre 
você ou sobre o seu produto;

Consciente do proble-
ma, da solução e do produto 
que personalizam alguém 
inseguro, que sabe que tem 
um problema, mas não está 
buscando uma solução pois 
ainda é possível conviver 
com a dor;

E o interessado ou Aflito, 

que sabe que tem um pro-
blema e está buscando a so-
lução, pois a dor está cada vez 
mais forte.

O meu pai durante mui-
tos anos sofreu com dores 
de coluna, ele foi ao médi-
co e recebeu o conselho de 
operar imediatamente até 
chegar um período que ele 
já tinha dores até ao andar, 
depois de um tempo convi-
vendo com a dor ele procu-
rou uma terapia alternativa e 
encontrou um acupunturis-
ta que resolveu o problema 
sem precisar operar. Aquele 
especialista não era famoso 
e não tinha página na inter-
net, mas conseguiu resolver 
o problema do meu pai e co-
brou caro por isso.

Então o foco da sua co-
municação deve ser o in-
seguro e o aflito, enquanto 
você pode continuar distri-
buindo o seu conteúdo para 
o curioso, que um dia vai vi-
rar inseguro ou aflito. Quan-
do você entende isso, você 
para de produzir conteúdo 
inútil e passa a produzir um 
conteúdo relevante que leva 
em consideração o momen-

to que o seu cliente está, e 
vai acabar trabalhando 
menos e de maneiro muito 
mais eficiente.

Para saber mais conhe-
ça o livro Mentoria High 
Ticket onde descrevemos 
em detalhes os passos que 
você precisa dar para posi-
cionar o seu produto como 
algo Premium.

CLAUDIO BRITO É MENTOR 
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ESTUDO PREPARADO PELO CENTRO 
DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJA-
MENTO REGIONAL (CEDEPLAR), DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS (UFMG), DIVULGADO 
PELO JORNAL VALOR ECONÔMICO, 
MOSTRA QUE O BRASIL ESTÁ EM 
FRANCO PROCESSO DE DESINDUS-
TRIALIZAÇÃO, em razão de uma 
opção tomada pelos últimos 
governos em favor do setor 
primário e da exploração dos 
recursos naturais, em detri-
mento do setor industrial.

Segundo o documento, 
entre 2016 e 2020, o número 
de indústrias competitivas, 
que são aquelas que expor-
tam mais que a média mun-
dial, caiu de 196 para 167, 
enquanto a participação dos 
produtos primários ligados 

 Desindustrialização em marcha
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de teste, agora passará a ser 

ao agronegócio aumentou 
de 37,2% para 44,3%. Como 
se sabe, a exploração descon-
trolada de produtos ligados 
ao agronegócio pode causar 
maior intensidade de emis-
sões de gases de efeito estufa 
e de degradação ambiental, 
o que já tem causado protes-
tos por parte de países que 
defendem uma política am-
bientalista mais saudável.

Ainda que, a princípio, 
não se possa condenar as ati-
vidades ligadas ao agronegó-
cio, que, nos últimos tempos, 
têm garantido o superávit 
na balança comercial, a ver-
dade é que só os produtos 
de média e alta tecnologia 
são capazes de estimular o 
crescimento do número de 
empregos, movimentar o 
mercado interno e, ao mes-
mo tempo, dar impulso à 
importação dos insumos ne-
cessários para a agregação de 
valor aos equipamentos. E, 

portanto, mereceriam uma 
política mais focada que vies-
se a interromper o atual pro-
cesso de desindustrialização.

De acordo com o estudo, 
os produtos de média tecno-
logia reduziram sua partici-
pação na pauta exportado-
ra de 20,2%, em 2016, para 
14,2%, em 2020, enquanto 
as exportações neste setor 
diminuíram 16,7%. Já os 
produtos de alta tecnologia 
registraram uma queda de 
5,2% para 3,1% naquele pe-
ríodo. No total, a redução nas 
exportações foi a mais eleva-
da (30,6%). Enquanto isso, os 
produtos com menor inten-
sidade tecnológica tiveram 
um elevado crescimento, 
especialmente aqueles liga-
dos aos segmentos de ouro, 
madeira bruta, petróleo, soja 
e milho.

Obviamente, não haveria 
razão para se citar o aumento 
da exportação de produtos 

primários, provocado tam-
bém pela demanda mun-
dial por commodities, desde 
que não houvesse ocorrido 
uma queda brutal nas ven-
das para o exterior dos pro-
dutos industrializados. Para 
piorar, há as despesas que 
resultam do chamado custo 
Brasil, ou seja, um conjunto 
de dificuldades estruturais, 
burocráticas, trabalhistas e 
econômicas que atrapalham 
o crescimento do País, in-
fluenciam negativamente o 
ambiente de negócios e en-
carecem os preços dos pro-
dutos nacionais e os custos 
de logística.

Essas despesas represen-
tam mais de 30% do preço 
final dos manufaturados, 
tornando-os pouco compe-
titivos no mercado externo. 
Apesar disso, até agora. não 
houve uma resposta firme 
por parte do governo para 
essa questão. Para explicar a 

queda, naturalmente, tam-
bém é exercida a desculpa 
da pandemia de coronaví-
rus-19, que teria provocado 
redução na procura mundial 
por bens manufaturados.

Embora atualmente haja 
elevada tecnologia na extra-
ção de produtos primários, 
especialmente nos do setor 
agrícola, o problema é que 
essas atividades promovem 
a concentração da riqueza 
gerada, ou seja, criam poucos 
empregos, estimulando a mi-
gração das pessoas do campo 
para as áreas urbanas, o que 
acelera as questões sociais, 
com o aumento da popula-
ção de rua.

Diante disso, só resta ao 
País aguardar as tão anun-
ciadas (e sempre adiadas) 
reformas, que passam pela 
queda da carga tributária, 
modernização e ampliação 
da infraestrutura, diminui-
ção dos custos de financia-

mento, redução da burocra-
cia e da insegurança jurídica 
e investimentos em pesquisa 
e qualificação profissional. 
Se essas reformas já tivessem 
sido feitas há uma ou duas 
décadas, hoje o Brasil estaria 
colhendo os frutos do desen-
volvimento. E o pior é que, 
diante da atual baixa quali-
dade intelectual da represen-
tação pública, não se pode 
esperar muito. Por enquanto.

LIANA LOURENÇO 
MARTINELLI, ADVOGADA, 

PÓS-GRADUADA EM 
GESTÃO DE NEGÓCIOS E 

COMÉRCIO INTERNACIONAL, 
É GERENTE DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS DO GRUPO 
FIORDE, CONSTITUÍDO PELAS 

EMPRESAS FIORDE LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL, FTA 

TRANSPORTES E ARMAZÉNS 
GERAIS E BARTER COMÉRCIO 

INTERNACIONAL. E-MAIL: 
FIORDE@FIORDE.COM.BR. 

SITE: WWW.FIORDE.COM.BR

gado e ampliado para outras 
subseções. Conforme o acor-
do realizado entre CFOAB 
e o INSS nos autos da ACP, 
o atendimento prioritário à 
advocacia será concentrado 
neste ponto.

A presidente da CdPrev, 
Ana Carollina Ribeiro, por 
sua vez, informa que o aten-
dimento ao advogado nas 
agências do INSS, no entan-
to, não será vedado, em ne-
nhuma hipótese. “Entretan-
to, este ocorrerá por meio de 
agendamento. O guichê na 
OAB e os meios remotos sur-
gem como alternativa para o 
atendimento dos advogados 

diante da falta de servidores 
nas agências do INSS”, expli-
ca a presidente.

Hoje, além deste canal 
presencial e exclusivo na 
sede da OAB-GO, o INSS 
também disponibilizou um 
e-mail e um telefone para 
atender aos questionamen-
tos da advocacia goiana so-
bre os serviços da autarquia: 
0800-135-0135, que atende 
nos mesmos moldes do ser-
viço 135; e a assistente virtu-
al do INSS, Helô (chatbot), 
que disponibiliza valiosas 
informações aos advogados.

DA REDAÇÃO 
COM ROTA JURÍDICA
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SETEMBRO AMARELO TOCANTINS

Goiânia reforça ações de 
prevenção ao suicídio

Postos de combustíveis autuados 
pelo Procon em Araguaína e Palmas

Divulgação
Dia Mundial de Preven-

ção ao Suicídio, 10 de setem-
bro, a Prefeitura de Goiânia 
alertou sobre a importância 
de identificar pessoas em so-
frimento e que precisam de 
ajuda. Durante todo o ano, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), por meio das 
equipes da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), incenti-
va atividades de prevenção, 
promoção e recuperação 
da saúde mental, a partir da 
conscientização e alerta so-
bre as tentativas de suicídio. 
E, no Setembro Amarelo, es-
sas ações são reforçadas com 
temáticas abordadas de dife-
rentes formas nas unidades 
de saúde do município.

Com base em documen-
tos do Ministério da Saúde 
(MS), a gerente de Saú-
de Mental da SMS, Kellen 
Cristina Fernandes Nasser, 
salienta que não há receita 
para detectar seguramente 
uma crise suicida em uma 
pessoa próxima, mas alguns 
sinais de alerta podem ser 
observados, tais como falar 
sobre morte e suicídio com 
frequência, confessar se sen-
tir sem esperanças, culpa-
das, com falta de autoesti-
ma, apresentar uma visão 
negativa de sua vida e futuro 
ou ainda de manifestações 

verbais como: “vou desapa-
recer”; “vou deixar vocês em 
paz”; “eu queria poder dor-
mir e nunca mais acordar”.

Orientações do MS são 
destacadas pela gerente 
como indicadores que não 
devem ser interpretadas 
como ameaças e nem como 
chantagens emocionais, mas 
como sinais de alerta para 
um risco real. “É muito im-
portante ser compreensivo, 
além de estar disposto a 
conversar e escutar a pessoa 
sobre o porquê de tal com-
portamento, criando um am-
biente tranquilo, sem julgar 
a pessoa afetada. Conversar 
abertamente com a pessoa 
sobre seus pensamentos 
suicidas não a influenciará 
a completá-los. O incentivo 
para que a pessoa procure 

apoio profissional é funda-
mental”, ressalta.

Já a gerente de Vigilância 
às Violências e Acidentes da 
SMS, Ionara Rabelo, chama 
a atenção para as evidências 
que foram publicadas em di-
versos países e organizações 
científicas, que consideram 
o contexto da pandemia de 
Covid-19 como um indicador 
de alerta para um aumento 
ainda maior nas ocorrências 
de suicídio e automutilação, 
devido ao agravo de riscos 
psicossociais, medo do con-
tágio, ansiedade, isolamento 
social, luto e stress das ten-
sões relativas à infecção.

Segundo Ionara, no 
município de Goiânia hou-
ve aumento de 456,4% nas 
notificações de violência au-
toprovocadas entre 2015 e 
2020. “Tal aumento aponta 
tanto para a maior sensibili-
dade das equipes profissio-
nais em identificar o fenô-
meno e realizar a notificação 
compulsória, bem como, 
uma maior procura pelos 
serviços de saúde mental”, 
conclui. Ela chama a atenção 
para as ações que o municí-
pio desenvolve na Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS), 
composta por 17 unidades. 

DA REDAÇÃO 
COM SIRLENE MENDONÇA

 Após receber denún-
cias de consumidores so-
bre alteração nos preços 
dos combustíveis nesta 
quinta-feira, 9, o Procon 
Tocantins autuou dois 
estabelecimentos que co-
mercializam o produto, 
sendo um em Palmas e o 
outro em Araguaína.

O estabelecimento de 
Palmas aumentou o preço 
da gasolina de R$ 6,299 para 
R$ 6,599, ou seja, um rea-
juste de R$ 0,30. Já em Ara-
guaína, o preço da gasolina 
foi acrescido em R$ 0,10, 
saltando de R$ 6,249 para 
R$ 6,349 o litro do produto.

Segundo o gerente de 
fiscalização do Procon To-
cantins, Magno Silva, ne-
nhum dos postos autuados 
fez aquisição do produto 
com reajuste. “Não há justi-
ficativa para reajuste, pois, 
não pagaram nada a mais 
pelo combustível que está 
sendo comercializado no 
momento”, destacou.

De acordo com o su-
perintendente do Procon 
Tocantins, o órgão está 
vigilante para combater 
as possíveis irregulari-
dades que podem surgir, 
buscando levar, ao con-
sumidor, a máxima trans-
parência nos preços do 
combustível e nos demais 

segmentos do comércio, 
em todo o Estado.

O superintendente do 
Procon Tocantins, Walter 
Viana, enfatizou que o Có-
digo de Defesa do Consu-
midor veda esse tipo de 
prática abusiva, que consis-
te em exigir do consumidor 
vantagem manifestamente 
excessiva e elevar o preço 
de produtos ou serviços 
sem justa causa.

“Estamos à disposição 
dos consumidores para 
que não sejam lesados e 
nem fiquem no prejuízo. 
Este é um momento deli-
cado e não estamos me-
dindo esforços para aten-
der todos com qualidade e 

agilidade, bem como para 
solucionar as demandas 
apresentadas”, frisou.

DENUNCIE
O consumidor pode 

encaminhar denúncias 
por meio do Disque 151 
ou utilizar o Whats De-
núncia 99216-6840. Para 
formalizar a reclamação, 
o cidadão tocantinense 
pode entrar no site www.
procon.to.gov.br e clicar 
no banner Faça sua Recla-
mação aqui, preencher to-
dos os campos e anexar os 
documentos solicitados.

DA REDAÇÃO COM LUCIENE 
LOPES/GOVERNO

DO TOCANTINS

MEIO AMBIENTE

Os gases de efeito estufa emitidos nos dias atuais provocarão mudanças no clima daqui a 40 ou 50 anos. Isso 
significa que existe uma defasagem do tempo entre a causa e os efeitos das mudanças climáticas. Com isso, é 
urgente implementar ações no presente para mitigar as consequências futuras. Na avaliação do cientista Luiz Gylvan 
Meira Filho, pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), a questão 
do clima vai continuar a ganhar relevância ao longo dos anos, justamente por seus efeitos no longo prazo

Nível atual de emissões de gases de efeito 
estufa determina os efeitos das mudanças 
climáticas nas próximas décadas

SYLVIA MIE  -  Em sua parti-
cipação no BW Talks Mu-
danças Climáticas: Uma 
questão de tempo, pro-
movido pelo Movimento 
BW, iniciativa da Associa-
ção Brasileira de Tecno-
logia para Construção e 
Mineração (Sobratema), 
no dia 9 de setembro, o 
professor Gylvan, doutor 
em Filosofia pelo Depar-
tamento de Astro-Geofí-
sica da Universidade do 
Colorado, apresentou 
um estudo que mostrou 
que as emissões dos ga-
ses metano, dióxido de 
carbono e óxido nitroso 
reverberam mudanças 
na temperatura do cli-
ma em no máximo 20 
anos, 40 anos e 50 anos, 
respectivamente. Outra 
informação é que cerca 
de 15% do gás carbônico 
permanece na atmosfera 

por mais de mil anos.
“O Planeta Terra é 

uma estufa natural. 
Contudo, o aumento da 
concentração de dióxi-
do de carbono e de ou-

tros gases potencializa 
essa característica, ori-
ginando o aquecimento 
global, que muda o cli-
ma. Seria como ter um 
aquecedor com potência 

de 2W para cada metro 
quadrado de superfície 
ligado 24 horas por dia 
há muitas décadas”, ex-
plicou o especialista, que 
acrescentou que desde 

a revolução industrial, a 
concentração atmosféri-
ca de dióxido de carbono 
vem crescendo, devido à 
atividade humana, sendo 
principalmente de ori-
gem fóssil.

Para comprovar a exis-
tência de uma mudan-
ça antrópica no clima, o 
professor Gylvan, confe-
rencista internacional e 
que já deu aulas em re-
nomadas universidades 
internacionais, elucidou 
que foram feitos estudos 
científicos, utilizando 
supercomputadores ba-
seados nas leis básicas 
da física, que mostraram 
a curva de evolução do 
clima no início dos anos 
1900 em dois cenários: 
com e sem a emissão 
de gases de efeito estu-
fa. No primeiro cenário, 
ocorre o aquecimento da 
temperatura do planeta, 
enquanto no segundo, a 
temperatura se mantém 
mais estável.

No caso do Brasil, o 
cientista, que já foi presi-
dente da Agência Espacial 
Brasileira, afirmou que 
no relatório apresentado 
pelo Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), em 
2005, o país colaborou 
relativamente com pou-
co menos de 2% para a 
mudança do clima. A seu 
ver, é importante analisar 
também qual é o efeito da 

mudança do clima sobre 
o Brasil, especialmente 
no que se refere à tem-
peratura e à precipitação. 
Nesse sentido, ele expli-
cou que a precipitação é 
importante para a Ama-
zônia e se houver a dimi-
nuição de chuvas pode 
ocorrer no longo prazo o 
processo de savanização, 
principalmente, na região 
de transição da Floresta 
Amazônica para o cerrado, 
cujo clima é mais seco.

As mudanças climá-
ticas também acarreta-
rão o aumento do nível 
médio dos oceanos por 
conta da expansão tér-
mica das águas e do der-
retimento das geleiras. 
Essa elevação depende-
rá do cenário de emis-
sões globais, mas pode 
chegar a 74 cm até 2100, 
em uma situação mais 
pessimista. Por isso, o 
professor Gylvan alertou 
que as decisões atuais 
no que tange ao cumpri-
mento do Acordo de Pa-
ris são importantes para 
determinar qual será o 
futuro da nova geração. 
E essas ações dependem 
de todos: governos, em-
presas de todos os portes 
e consumidores.

O BW Talks Mudanças 
Climáticas: Uma questão 
de tempo está disponível 
no site oficial do Movi-
mento BW. https://www.
bwexpo.com.br/

Procon/Governo do Tocantins

Por aumentar preços dos combustíveis, Procon notificou 
um posto em Palmas e outro em Araguaína

O cientista Luiz Gylvan Meira Filho, pesquisador visitante do Instituto de Estudos 
Avançados da USP, fala sobre as mudanças climáticas no BW Talks
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Dois tempos
 1. Em setembro, o Sesc Goiás oferece uma pro-

gramação cultural, com apresentações online e 
gratuitas, com shows, espetáculos teatrais, oficinas 
e obras comentadas, que podem ser acompanha-
das pelo site sescgo.com.br. Tudo isso e muito mais 
na programação do Claque, projeto do Sesc, que  
contratou artistas e profissionais goianos afetados 
financeiramente pela pandemia, que vão se apre-
sentar pela instituição até o final do ano.

2. Neste sábado (11), acontece o show Raízes Terra, 
com a Orquestra Raízes de Quirinópolis, às 12h. Já 
amanhã, domingo (12) acontece o espetáculo: Dois 
Patetas Espatifados, com o artista, Ronei Maciel Pro-
duções Artísticas. ÁS Horário: 10h Transmissão pelo 
canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo)

Seminário de Educação Bilíngue
Estão abertas as inscrições para o IV Seminário de 

Educação Bilíngue de Educação de Surdos de Goiás, 
que acontece de 13 a 16 de setembro. O evento é 
gratuito, totalmente online, e será transmitido pelo 
YouTube. A formação é destinada aos profissionais da 
área da educação da rede municipal, estadual, federal 
e particular, estudantes/acadêmicos e membros de 
Associações de Surdos e sociedade em geral. Para se 
inscrever acesse o link: bit.ly/4seminariobilingue

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O 
chocolate escuro é rico 
em antioxidantes, que 
dá maciez para a pele.
n SEMANA BRASIL - 
O Boticário promove 
a Boti Promo Semana 
do Brasil, até 12 de 
Setembro o público 
poderá aproveitar 
mais de 300 produtos 
da marca com até 
40% de desconto, 
ótima oportunidade 
para quem quer testar 
novos produtos ou 
repor o estoque dos 
favoritos.
n DESAFIO - Logo 
mais, às 15h30, o 
Batalhão do BOPE/
PMGO, no setor 
Marista, será pano 
de fundo para o 
lançamento oficial da 
VI Edição do Percurso 
Desafio BOPE. 
Assinam o convite, o 
comandante coronel 
Marcelo Veloso, o 
Batalhão de Operações 
Especiais BOPE, CME 
e a Polícia Militar do 
Estado de Goiás

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Neste 
sábado, 11 de 
setembro, o jornalista 
e apresentador do 
programa Pelos 
Bares da Vida, José 
Guilherme Schwam 
completa mais um ano 
de vida. Desejamos 
que sua vida seja uma 
soma de bênçãos 
e de surpresas 
encantadoras. 
Parabéns por mais um 
ano de vida! Sucesso!

NOVA CERVEJARIA 
Sob o comando 
de Felipe 
Fortunato, 
amantes de 
uma boa cerveja 
artesanal ganham 
hoje, a Cervejaria 
Louvada, já 
reconhecida no 
Mato Grosso. A 
marca inaugura 
a sua tap room, 
em Goiânia, 
disponibilizando 
cerca de 20 
rótulos, como 
as premiadas 
Louvada IPA e 
Louvada Bergamot, eleitas as melhores do Brasil 
e que concorrem como “melhores cervejas do 
mundo” na etapa do World Beer Awards, 
o Oscar das cervejas artesanais 

Divulgação

UM ANO DE MAIS SAÚDE 
O casal de empresários, Elias Oliveira e Daniela 
Rezende celebrou o primeiro aniversário da 
operadora de planos de saúde “Mais Saúde”, 
no dia 1° de setembro. A operadora foi 
fundada pelos empresários que possuem longa 
experiência na área, e se orgulham em dizer 
que a Mais Saúde, é uma empresa goiana, 
criada por goianos para os goianos, com a 
missão de oferecer um serviço de qualidade em 
saúde, com profissionais, clínicas e hospitais 
de alto padrão

Divulgação

Divulgação

Harvard diz que o Einstein 
da nossa geração já nasceu, Sabrina tem 28 anos

A jovem Sabrina Gonza-
lez Pasterski, de Illinois, nos 
Estados Unidos, é a mais 
nova queridinha do meio 
científico. Com apenas 14 
anos, desenhou e construiu 
seu próprio monomotor. 
E fez questão de pilotá-lo, 
fato que a tornou a pessoa 
mais jovem a pilotar um 
avião em todo o mundo.

Sabrina já frequen-
tou escolas tradicionais e 
disputadíssimas, como a 
Illinois Mathematics and 
Science Academy, o MIT 

(Massachusetts Institute of 
Technology), onde obteve 
notas acima da média, e 
atualmente está focada em 
seu doutorado em Harvard, 
que tem a orientação de 
ninguém menos que o físi-
co Andrew Strominger, um 
dos maiores especialistas 
em teoria das cordas e gra-
vidade quântica do mundo.

Apesar de ter recebido 
ofertas milionárias para 
trabalhar em empresas ae-
roespaciais, o objetivo de 
Sabrina, que já foi citada 

algumas vezes por Stephen 
Hawking, é se aprofundar 
nos estudos da Física, mais 
especificamente os bura-
cos negros e a gravidade. 
Por conta disso, somando 
à sua genialidade mais do 
que explícita, o meio cien-
tífico vem comparando a 
jovem com ninguém me-
nos que Einstein.

As etapas do avião cons-
truído por Sabrina foram 
postadas em um vídeo no 
Youtube, que tem quase 1 
milhão de visualizações

Myrian Rios lamenta morte do 
�lho de Roberto Carlos, Dudu Braga

Ex-mulher do can-
tor e compositor Roberto 
Carlos, a atriz e escritora 
Myrian Rios lamentou a 
morte do filho do artista, 
Dudu Braga nesta quarta-
-feira (8). Dudu morreu aos 
52 anos, de câncer. Radia-
lista e produtor musical, 
ele fazia tratamento há um 
ano contra tumor no peri-

tônio, membrana que en-
volve parede abdominal. 
Estava internado no Hos-
pital Albert Einstein (SP).

Myrian Rios fez um post 
no Instagram em home-
nagem ao ex-enteado. Ela 
escreveu: "Dudu querido, 
quero me lembrar de você 
assim: sempre sorrindo e 
feliz! Sua alegria contagian-

te, será nossa referência de 
como viver e enfrentar as 
tribulações do dia a dia. 
Valeska, Laurinha, seu pai 
e todos os seus queridos, 
continuarão sua missão de 
espalhar o amor pelo mun-
do inteiro. Recebam minhas 
orações e meus sinceros 
sentimentos. Amo te. Des-
canse em paz".
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Mercado e Marketing
SEMANA BRASIL - Pelo terceiro ano consecutivo, o Shopping Cerrado participa da campanha Semana 
Brasil, iniciativa da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal que oferece descontos 
especiais e ações promocionais no comércio, varejo e serviço a fim de aquecer as vendas e movimentar a 
economia do país. Desta vez, a ação acontecerá até o dia 13 de setembro e contará com adesão de grande 
parte dos lojistas do centro de compras, nas lojas físicas, com produtos até 70% mais baratos. Já na 
plataforma de vendas online, o ON Stores, o público encontrará produtos com até 40% de desconto

Antes do julgamento, um preso propõe o 
seguinte acordo ao advogado:

– Se eu pegar cinco anos de cadeia, eu  
 lhe pago mil reais; três anos, dois mil reais, 
e apenas um ano, três mil reais.
Após a audiência, o advogado diz ao cliente:
– Eu lhe consegui uma pena de um ano, portanto o 
senhor me deve três mil reais. E olhe, tivemos sorte! 
Eles queriam absolvê-lo!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Mais Saúde completa um ano de funcionamento
PLANOS DE SAÚDE – Graças a uma filosofia inovadora de Gestão em 
Saúde, que associa o rigor dos melhores Protocolos Médicos com os 
mais avançados sistemas de Tecnologia da Informação, a operadora de 
planos de saúde, MAIS SAÚDE completou um ano de funcionamento, 
no dia 1º de setembro. A  MAIS SAÚDE é uma operadora de planos 
de saúde genuinamente goiana, feita por goianos e para os goianos, 
respeitando e humanizando o atendimento aos seus beneficiários, com a 
missão de oferecer uma melhor qualidade no atendimento médico, para 
isso conta com uma rede credenciada de hospitais, clínicas, laboratórios 
e centenas de médicos em todas as especialidades. A operadora tem 
como prática e ideal - que é a sua bandeira: “Fornecer uma medicina de 
alto padrão a baixo custo”. A MAIS SÁUDE está localizada na Av. T-09, 
número 735, Salas: 01 a 04, Quadra 87, Setor Bueno. Para saber mais: 
3121-4600, além de suas redes sociais.  

Amélia Bar e Cozinha 
chega ao Setor Marista
GASTRONOMIA 
CONTEMPORÂNEA - Com 
arquitetura imponente assinada pelo  
disputado arquiteto Willian Hanna. e 
gastronomia contemporânea o Amélia 
Bar e Cozinha, localizado no setor 
Marista, traz um menu assinado pela 
Chef Paula Labaki, responsável por um 
dos caterings mais conceituados do 
mercado paulistano, além de Drinks 
assinados pelo mixologista Gustavo 
Guedes. Além de um espaço belíssimo 
e aconchegante, o novo bar oferece ao 
goianiense uma experiência completa 
com badalo, conforto, atendimento e 
gastronomia de alto nível.

Chega ao mercado à mistura Sour 
PARA DRINKS - O grupo de mestres mixologistas Bartender Signature desenvolveu a Sour, que chega ao mercado 
focando qualidade e praticidade. O Sour foi lançado com a proposta de dar liberdade para quem quiser ser o próprio 
bartender, desenvolvendo seus únicos drinks. A mistura é o coadjuvante perfeito para o destilado, seja gin, vodka ou wisky. 
O Sour é uma ótima opção para amantes da mixologia, que fazem questão de consumir drinks de alto nível em todos os 
bons momentos da vida. @sourmixoficial

Fotos: Divulgação/Ilustração

Não há exibição. 
Malhação “Sonhos”

resumo de novelas

Nos Tempos do Imperador

Reality Show

Pega Pega

Império

Pedro humilha Tonico, e 
é repreendido por Teresa. 
Lota e Batista perdem seu 
dinheiro para Quinzinho. 
Tonico garante que Pilar 
será sua esposa. Lurdes 
sofre um ataque cardía-
co, e Pedro se desespera. 
Nicolau se declara para 
Lurdes. Tonico tenta ma-
nipular Dolores para che-
gar até Pilar. Teresa anun-
cia a Pilar que a moça foi 
aceita para uma faculdade 

de medicina na América 
do Norte. Pilar comemora 
sua bolsa de estudos pa-
ra estudar medicina nos 
Estados Unidos. Tonico 
manipula Dolores contra 
Pilar. Quinzinho se prepa-
ra para a inauguração do 
cassino. Lota e Batista 
destratam Pedro sem sa-
ber que ele é o imperador. 
Dolores questiona Pilar 
sobre sua promessa de 
ficar com a irmã. 

Hermes conta para 
Luiza que Eric e Mirella 
começaram a brigar de-
pois que Bebeth nasceu 
e que Sabine esteve pre-
sente em uma das brigas 
do casal. Malagueta fica 
eufórico com a notícia da 
volta de Maria Pia. Expe-
dito sugere que Antônia 
dê uma chance para 
Domênico. Eric pede que 
Maria Pia vigie Malagueta 
para ele. Sabine ignora 

Madalena e Cristóvão, e 
Dom a recrimina. Luiza 
decide contar sobre sua 
investigação para Eric. 
Cristóvão não tolera a im-
plicância de Sabine. Júlio 
e Antônia se encontram 
na vila e acabam se bei-
jando. Antônia se irrita por 
ter beijado Júlio. Eric se 
incomoda com as pergun-
tas feitas por Luiza. Arlete 
descobre que Madalena 
comprou o seu chapéu. 

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 exige que Manoel 
fale para onde José Alfre-
do foi. Cláudio vai até o 
hotel de Enrico. Claraíde 
e Maria Marta conver-
sam sobre o José Alfredo. 
Marcão fala para Maurílio 
que Cristina viajou. José 
Alfredo liga para Maria Ísis. 
João Lucas liga para Ma-
ria Ísis, mas desiste antes 
que ela atenda. Maurílio 
descobre que Cristina está 
indo à Genebra. João Lu-
cas conversa com Maria 
Marta sobre a sua pater-

nidade. Maria Ísis retorna 
a chamada de João Lucas 
e Du atende. José Alfredo 
chega a São João Del Rey. 
Maria Clara e João Lucas 
questionam José Pedro. 
Amanda tem uma ideia 
de negócio para Leonar-
do. Josué entrega para 
José Alfredo uma cópia 
da certidão de casamen-
to de Maurílio. Cora vai à 
joalheria Império e conta a 
todos que viu José Alfre-
do. José Alfredo conversa 
com Jesuína.
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

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

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, 
Oficial do 1° Ofício do Registro de Imóveis, 

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

pelo lado direito com o lote 03, 
com 31,50 metros, e pelo lado 
esquerdo com a Rua 30, com 
31,50 metros, que será des-
membrado em 03 (três) lotes 
menores que serão denomi-
nados:“Lote 1/2-A da Qua-
dra 60, situado no loteamen-
to denominado JARDIM DA 
BARRAGEM IV, Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área de 
215,00m². Confrontando pela 
frente para a Avenida Goiânia, 
com 10,00 metros, pelo fundo 
com o lote 1/2-C, com 10,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 1/2-B, com 21,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com a Rua 
30, com 21,50 metros”, “Lote 
1/2-B da Quadra 60, situa-
do no loteamento denominado 
JARDIM DA BARRAGEM IV, 
Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 215,00m². Con-
frontando pela frente para a 
Avenida Goiânia, com 10,00 
metros, pelo fundo com o lote 

1/2-C, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 03, com 
21,50 metros, e pelo lado es-
querdo com o lote 1/2-A, com 
21,50 metros” e “Lote 1/2-C 
da Quadra 60, situado no lote-
amento denominado JARDIM 
DA BARRAGEM IV, Águas Lin-
das de Goiás - GO, com a área 
de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 30, com 
10,00 metros, pelo fundo com 
o lote 03, com 10,00 metros, 
pelo lado direito com os lotes 
1/2-A e 1/2-B, com 20,00 me-
tros, e pelo lado esquerdo com 
o lote 07, com 20,00 metros”, 
conforme planta e memorial 
descritivo, que fazem parte in-
tegrante da Certidão Municipal 
de Aprovação do Parcelamento 
expedida em 24/08/2021, onde 
consta o processo administra-
tivo de n° 2021239233. Para 
que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edi-
tal que será publicado no jornal 

local, por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo 
o registro ser impugnado 
no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da 
última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 
da citada Lei Federal n. 
6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que LDIAS 
CONSTRUTORA LTDA, 
CNPJ-42.292.596/0001-
90; com sede em Águas 
Lindas de Goiás-Goiás, 
depositou nesta serven-
tia os documentos ne-
cessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal 
n. 6.766, de 19 de de-
zembro de 1979, para re-
gistro de um DESMEM-

BRAMENTO do imóvel 
denominado Lote 1/2 
da Quadra 60, situado 
no loteamento denomi-
nado JARDIM DA BAR-
RAGEM IV, Águas Lin-
das de Goiás - GO, com 
a área de 630,00m². 
Confrontando pela fren-
te para a Avenida Goiâ-
nia, com 20,00 metros, 
pelo fundo com o lote 
07, com 20,00 metros, 
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Página Bonita

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

Detox Facial - Máscara de Ouro elimina as 
impurezas da pele
Fique longe dos cravos e do excesso de 
oleosidade para conquistar uma pele saudável
Indicada para todos os tipos de pele, especialmente 

aquelas que precisam recuperar a luminosidade 
ou retirar as impurezas como cravos e células 
mortas, a Máscara de Ouro Derma Patch 
confere hidratação, contribuindo para uma cútis 
mais saudável.

O tratamento é dividido em duas etapas. A primeira 
consiste na aplicação da máscara Peell Off, a 
base de ouro coloidal que combate o excesso 
de oleosidade, retira as células mortas e cravos 
por meio de um peeling de ação mecânica. Para 
potencializar o efeito, a composição é enriquecida 
com cálcio, um poderoso mineral que hidrata e combate as manchas de pigmentação.

A segunda aplicação é a mascara Lifting, que deixa a pele nova visualmente mais 
luminosa e com menos irregularidades. Os principais ativos são Extrato de Ginko 
Biloba, Colágeno, Argila, Alantoina  que vão auxiliar no processo de hidratação. Também 
contém Ácido Hialurônico, DMAE, Proteína de trigo, Extrato de Chá Preto, e Vitamina E, 
responsáveis por promover um verdadeiro lifting imediato, sem dor, nem vermelhidão.  
As duas máscaras usadas juntas, uma após a outra, equivalem a mais de 15 dias de 
tratamento convencional com cremes.

Benefícios do Ouro Coloidal
n  Transforma a pele, deixando-a com uma aparência mais jovem
n  Estimula o aumento do colágeno
n  Repõe os minerais que o corpo vai perdendo com a idade
n  Regenera e revitaliza as células
n  Protege contra os radicais livres. 
SAC (11) 3992 2215 ou pelo site www.biogenetyc.com.br.

Camomila é um excelente aliado 
para clarear o cabelo
Linha Tio Nacho Clareador ilumina e clareia 
naturalmente o tom dos cabelos
A camomila é uma erva medicinal com muitos benefícios, 

mas o que poucos sabem, é que ela pode ser usada 
para clarear os cabelos, proporcionando brilho e 
vitalidade, sem agredir os fios. Esse clareamento ocorre 
devido a dois pigmentos: a apigenina e o azuleno, 
a primeira é um pigmento natural amarelo que se 
deposita nos fios, conferindo a coloração amarelada. O 
segundo por ser de coloração violácea “desamarela”, 
tirando o alaranjado e trazendo o branco ou cinza.

Tio Nacho Clareador possui uma combinação de Geleia 
Real e Camomila, deixando os cabelos bonitos, mais 
brilhantes e naturalmente mais claros. Enriquecido 

com camomila, clareia progressivamente e deixa os fios mais iluminados. Sua fórmula 
possui ingredientes que revitalizam os cabelos da raiz às pontas. A linha, que também é 
fortalecedora, é composta por Shampoo (R$ 32,99) e Condicionador (R$ 32,99).

Toda a linha Tio Nacho está à venda nas redes de farmácia e drogarias de todo o Brasil. 
Conheça mais de Tio Nacho no link https://www.tionacho.com.br/ Siga: @tionachobrasil

Você sabe como hidratar os 
cabelos cacheados?
A linha Ondulele da Vitiss 
Cosmeticos é composta por 
5 produtos que hidratam e 
modelam os cachos
a Vitiss Cosmeticos utiliza técnicas 

LOW POO e NO POO, usa apenas 
ingredientes suaves e naturais, 
com uma fórmula desenvolvida 
para controlar o frizz, definir e dar 
brilho com Máscara Capilar, Gel, 
Spray, Umidificador e Ativador de Cachos.

Não contém derivados e não testar em animais
https://www.shampooecia.com/ SAC: 31 3495-2820 | vitiss@vitiss.com.br | https://www.

instagram.com/vitisscosmeticos/ | https://www.facebook.com/vitisscosmeticos

A INSTABILIDADE ENTRE OS PODE-
RES CAUSADA E INFLAMADA PELO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA PODE-
RÁ GERAR CONSEQUÊNCIAS DEVAS-
TADORAS À SOCIEDADE E À NAÇÃO 
EM TODAS AS VERTENTES. Cons-
tata-se de forma notória que 
o governo do Presidente da 
República foi um fracasso 
social e econômico, e através 
de desculpas “ala Trump”, 
tenta-se colocar a culpa em 
terceiros e principalmente 
no STF, nas figuras do Minis-
tro Alexandre de Moraes e do 
Ministro Luis Barroso.

As falas do Presidente são 
equiparadas a uma convoca-
ção de guerra para o dia 7 de 
setembro de 2021.O cenário 
é preocupante e os enfrenta-
mentos são iminentes.

O que se ouve nas redes 
sociais, através dos apoiado-
res do Presidente que ocorre-
rá uma “nova independência”.

O tom não pacífico e au-
toritário do chefe da nação 
é assustador e se equipara a 
crime de responsabilidade.

Perfeito em sua fala, o 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Minis-
tro Luiz Fux: “Essa Supre-
ma Corte, guardiã maior 
da Constituição, aguarda 
que os cidadãos agirão em 
suas manifestações, com 
senso de responsabilidade 
cívica, respeito institucio-
nal e ciência das conse-
quências jurídicas de seus 
atos. Manifestações públi-
cas são pacíficas, por sua 
vez, a liberdade de expres-
são não concorda violên-

Do Dia 7 de setembro 
e as falas caracterizadoras de Crime 
de Responsabilidade 
pelo Presidente da República

Artigo

n Marcelo Válio  
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cia ou ameaças”.
O cenário provocado e 

irresponsável do Presiden-
te pode gerar manifestações 
conduzidas pela violência, 
como aconteceu na invasão 
ao Capitólio.

A embaixada dos Estados 
Unidos emitiu um alerta a 
respeito das manifestações 
previstas para o dia 7 de se-
tembro no Brasil.

O envolvimento de agen-
tes das forças de segurança, 
principalmente das Polícias 
Militares é preocupante e a 
liberdade poderá estar com-
prometida após esse 7 de se-
tembro de 2021.

Inúmeras também são as 
fake news espalhadas por se-
guidores do Presidente. A in-
tenção é motivar ilicitamen-
te e de forma estelionatária 
apoiadores do Presidente 
Jair Bolsonaro a participarem 
das manifestações por meio 
de mensagens.

A Lei 1079 de 1950 é ex-
plícita no sentido: “Art. 4º São 
crimes de responsabilidade 
os atos do Presidente da Re-
pública que atentarem con-
tra a Constituição Federal, e, 
especialmente, contra:

II - O livre exercício do Po-
der Legislativo, do Poder Ju-
diciário e dos poderes consti-
tucionais dos Estados;...IV - A 
segurança interna do país”

Nesse sentido é mais que 
patente a prática de crime 
por parte do Presidente da 
República.

A segurança interna do 
país foi comprometida e 7 de 
setembro será a ratificação 
da insegurança causada pelo 

chefe da nação.
O artigo Art. 8º da mes-

ma Lei, define os crimes 
contra a segurança interna 
do país: “...4 - praticar ou 
concorrer para que se per-
petre qualquer dos crimes 
contra a segurança interna, 
definidos na legislação pe-
nal;...5 - não dar as provi-
dências de sua competência 
para impedir ou frustrar a 
execução desses crimes;...7 
- permitir, de forma expres-
sa ou tácita, a infração de lei 
federal de ordem pública”

Assim, passou da 
hora a responsabilização 
do Presidente da Repú-
blica por seus atos ima-
turos e inconsequentes.

Que Deus ilumine essa 
nação e tenhamos a paz ne-
cessária para que o país volte 
ao trilho da luta pelo cresci-
mento digno e democrático.

MARCELO VÁLIO É GRADUADO 
EM 2001 PUC/SP, MARCELO 

VÁLIO É ESPECIALISTA EM DIREITO 
CONSTITUCIONAL PELA ESDC, 

ESPECIALISTA EM DIREITO 
PÚBLICO PELA EPD/SP, MESTRE 

EM DIREITO DO TRABALHO 
PELA PUC/SP, DOUTOR EM 

FILOSOFIA DO DIREITO PELA 
UBA (ARGENTINA), DOUTOR 

EM DIREITO PELA FADISP, 
PÓS DOUTOR EM DIREITO PELO 

UNIVERSIDADE DE MESSINA 
(ITÁLIA) E PÓS DOUTORANDO 

EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE 
DE SALAMANCA (ESPANHA), E É 
REFERÊNCIA NACIONAL NA ÁREA 

DO DIREITO DOS VULNERÁVEIS 
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 

AUTISTAS, SÍNDROME DE DOWN, 
DOENÇAS RARAS, BURNOUT, 

IDOSOS E DOENTES).
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HORÓSCOPO

Gente que 
acha que 

sempre tem 
razão, me irrita.

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

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


