
TEMPO HOJE Brasília Goiânia PalmasMáxima 29ºC Mínima 21ºC
Tendência Estável

Máxima 31ºC Mínima 21ºC
Tendência Estável

Máxima 35ºC Mínima 25ºC
Tendência EstávelTendência Estável

PÁGINA 04

PÁGINA 04

PÁGINA 05PÁGINA 03

PÁGINA 03

  

Terça-feira 
  Goiânia, 12 de outubro de 2021
Ano 16 - Edição 4767       do Estado

gazetadoestado.com.br

1R$
gazetadoestado 62 3249-8883 www.gazetadoestado.com.br

do Estado

Empresa de Bezos      
adia viagem de “capitão Kirk”

  

do Estado1R$ do Estado

PÁGINA 05

COMPETIÇÃO NACIONAL
Jogos Universitários injetam R$ 
11 milhões na economia do DF 
Divulgação

APARECIDA
Ação desperta importância do 
autocuidado e da prevenção 
contra câncer de mama 
Ação marcou início das atividades em alusão 
a Campanha Outubro Rosa no município

TOCANTINS
Vice-governador Wanderlei 
Barbosa participa do 7º Leilão 
Nelore JEM em Caseara
Vice-governadoria/Governo do Tocantins

Vice-governador destacou a participação intensa de 
pecuaristas de diversos estados do Brasil, como do 
Pará, Mato Grosso e Tocantins, além de uma vocação 
extraordinária para o agronegócio que existe na região do 
Vale do Araguaia

ESTIGMA SOCIAL

Goiânia lança “Movimento Um Novo Ciclo” 
pela dignidade menstrualO movimento tem caráter on-line, por meio 

da promoção de conteúdos informativos e 
viabilização de parcerias, e off-line, com a 
organização e viabilização de diversos pontos de 
coleta para doações de absorventes e coletores

ECONOMIA

Goiás superou déficit de 
R$ 6 bilhões, afirma Caiado
Atual gestão assumiu Estado, em 2019, com receita de apenas R$ 370 milhões. Orçamento 
para 2022 tem previsão de mais de R$ 3 bilhões para investimentos. Governador atribui bons 
resultados ao trabalho de auditores, parcerias com instituições e “à coragem de combater a 
corrupção num Estado rico como Goiás”
Wesley Costa

O governador Ronaldo Caiado durante encontro com servidores do Fisco Estadual, em Goiânia: “Nós não tomamos 
nenhuma decisão, em Goiás, sem que todos poderes e órgãos independentes sejam chamados para debater”
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ESPORTE SAÚDE

Turismo em áreas protegidas no Brasil  

ITÁTILA MOURA - No jor-
nal da Gazeta edição do 
almoço desta segunda-
-feira, 10, Thiago Mendes 
conversou coma  advo-
gada previdenciarista 
Ana Carolina Ribeiro. Na 

ocasião a advogada falou 
sobre os benefícios previ-
denciários que as mulhe-
res com câncer de mama 
tem direito. Thiago con-
versou também com a en-
docrinologista Dra. Prys-

cilla Moreira. Na ocasião, 
a médica falou sobre os 
impactos do coronavírus 
em obesos e diabéticos. 
Para assistir estas entre-
vistas acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

BENEFÍCIO

APP STORE OU GOOGLE PLAY

Trabalhadores nascidos em junho 
podem sacar auxílio emergencial

Aplicativo da Receita promete 
reunir diferentes serviços de acesso 

WELLTON MÁXIMO/ABR -  
Trabalhadores informais 
e inscritos no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico), nascidos em 
junho, podem sacar a sex-
ta parcela do auxílio emer-
gencial 2021. O dinheiro 
havia sido depositado nas 
contas poupança digitais 
da Caixa Econômica Fede-
ral em 26 de setembro.

Os recursos também 
poderão ser transferidos 
para uma conta corrente, 
sem custos para o usuário. 
Até agora, o dinheiro ape-
nas podia ser movimenta-
do por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permite o 
pagamento de contas do-
mésticas (água, luz, telefone 
e gás), de boletos, compras 
em lojas virtuais ou com-
pras com o código QR (ver-
são avançada do código de 
barras) em maquininhas de 
estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segunda 
a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário 
pode consultar o site auxi-
lio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial 
foi criado em abril do ano 
passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. 
Ele foi pago em cinco par-
celas de R$ 600 ou R$ 1,2 

mil para mães chefes de 
família monoparental e, 
depois, estendido até 31 de 
dezembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova ro-
dada de pagamentos, du-
rante sete meses, prevê 
parcelas de R$ 150 a R$ 
375, dependendo do per-
fil: as famílias, em geral, 
recebem R$ 250; a família 
monoparental, chefiada 
por uma mulher, recebe R$ 
375; e pessoas que moram 
sozinhas recebem R$ 150. 

REGRAS
Pelas regras estabele-

cidas, o auxílio será pago 
às famílias com renda 
mensal total de até três 
salários mínimos, desde 
que a renda por pessoa 
seja inferior a meio sa-
lário mínimo. É neces-
sário que o beneficiário 
já tenha sido considera-
do elegível até o mês de 

dezembro de 2020, pois 
não há nova fase de ins-
crições. Para quem rece-
be o Bolsa Família, con-
tinua valendo a regra do 
valor mais vantajoso, seja 
a parcela paga no pro-
grama social, seja a do 
auxílio emergencial.

O programa se encer-
raria com a quarta parce-
la, depositada em julho 
e sacada em agosto, mas 
foi prorrogado até outu-
bro, com os mesmos va-
lores para o benefício.

A Agência Brasil ela-
borou um guia de per-
guntas e respostas sobre 
o auxílio emergencial. 
Entre as dúvidas que o 
beneficiário pode tirar 
estão os critérios para 
receber o benefício, a re-
gularização do Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) 
e os critérios de desem-
pate dentro da mesma 
família para ter acesso 
ao auxílio.

Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Receita Federal 
lançou um aplicati-
vo que promete reunir 
diferentes serviços de 
acesso à informação em 
um só local. Segundo o 
órgão, o programa que 
está disponível para ce-
lulares e tablets, vai sim-
plificar o acesso a vários 
serviços e informações 
já oferecidas pela Recei-
ta. O aplicativo está dis-
ponível na App Store ou 
Google Play.

Entre os serviços dis-
poníveis no aplicativo 
estão o de CPF, declara-
ção do Imposto de Ren-
da, acompanhamento 
de processos, eSocial, 
atividades econômicas, 
bem como realização de 
agendamento de atendi-
mento e visualização das 
unidades da Receita.

É possível, ainda, ter 
acesso a notícias sobre a 
Receita e conteúdos do 
canal da Receita Federal 
no canal do YouTube.

Como ainda é uma 
primeira versão, a Re-
ceita Federal recomen-

da manter os aplicativos 
IRPF, e-Social Domésti-
co, e-Processo, Pedido 
Eletrônico de Restitui-
ção, Ressarcimento ou 
Reembolso e Declaração 
de Compensação (Per-
Dcomp), além dos siste-
mas Cadastro das Ativi-
dades Econômicas das 
Pessoas Física (CAEPF) e 
Sistema de Apoio ao Ge-
renciamento do Atendi-
mento (Saga).

A expectativa é que, 
até o final do próximo 
ano, todas as funciona-
lidades dos principais 
programas já estejam 
unificadas no aplicativo 

Receita Federal.
A Receita informou 

ainda que para ter aces-
so às funcionalidades do 
novo aplicativo é preci-
so realizar a autentica-
ção por meio da conta 
gov.br, que disponibiliza 
acesso de forma mais 
segura e personalizada.

“Por meio de um 
login único no aplica-
tivo Receita Federal, o 
contribuinte tem à dis-
posição várias funcio-
nalidades de diversos 
aplicativos da Receita 
já existentes”, explicou 
o órgão.

DA REDAÇÃO COM ABR

Tânia Rêgo/Agência Brasil

O turismo em Unida-
des de Conservação (UCs) 
federais aumentou mais de 
300% no Brasil nos últimos 
13 anos, registrando 15 mi-
lhões de visitantes em 2019, 
é o que revela um relatório 
elaborado pela Fundação 
Grupo Boticário de Prote-
ção à Natureza. Os dados 
apontam, porém, que o 
destino dos turistas ainda 
é bastante concentrado, já 
que somente entre os três 
parques nacionais mais 
populares - Parque Nacio-
nal da Tijuca (RJ), Parque 
Nacional do Iguaçu (PR) e 
Parque Nacional da Serra 
da Bocaina foram respon-
sáveis por a 67% do total 
das visitas em 2020.“São 
unidades de conservação 
próximas a grandes cida-
des, com atrativos de desta-
que, acesso facilitado, rede 
hoteleira e serviços. Viabi-
lizar condições mínimas 
de infraestrutura em áreas 
naturais é uma estratégia 
fundamental para alavan-
car o turismo no Brasil, dis-
tribuir melhor a visitação, 
gerar renda para as comu-
nidades locais e chamar 
atenção para a conservação 
do patrimônio natural do 
País”, explica o gerente de 
Conservação da Biodiver-
sidade da Fundação Grupo 
Boticário, Emerson Olivei-
ra. Segundo dados de 2020 
do Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo (WTTC, 
na sigla em inglês), a indús-

tria do turismo é uma das 
mais potentes em termos 
de crescimento econômi-
co e geração de empregos. 
Antes da pandemia da 
Covid-19, seus impactos 
diretos, indiretos e indu-
zidos somaram US$ 8,9 
trilhões em contribuições 
ao Produto Interno Bruto 
(PIB) global, representan-
do 10,3%, e geraram cerca 
de 330 milhões de empre-
gos – o equivalente a um 
de cada dez postos de tra-
balho no mundo ou um de 
cada quatro novas vagas, se 
forem considerados ape-
nas os últimos cinco anos. 
No Brasil, o turismo é res-
ponsável por 8,1% do PIB 
e gera aproximadamente 
7,4 milhões de empregos, 
muitos em pequenos e mé-
dios negócios e em ativi-
dades autônomas, como 
artesãos e guias turísticos 
(dados de 2020 do WTTC). 
Apenas como resultado da 
visitação de turistas às áreas 
protegidas brasileiras, fo-

ram gerados cerca de R$ 2,7 
bilhões em renda e R$ 3,8 
bilhões em valor agregado 
ao PIB no ano de 2018, se-
gundo as informações mais 
atualizadas do (ICMBio), 
órgão responsável por gerir 
as UCs. “O turismo tem a 
capacidade de dinamizar 
economias locais, especial-
mente municípios onde 
há carência de recursos. 
É, portanto, um setor ex-
tremamente eficaz para a 
redução da desigualdade. 
É também um ramo intrin-
secamente ligado à nature-
za e, ainda que fortemente 
impactado pela pandemia, 
capaz de se recuperar rá-
pido e liderar o chamado 
“recomeço verde” e a reto-
mada da economia global, 
aponta Emerson Oliveira 
em entrevista no Programa 
Esporte Saúde TV GAZETA. 
Você pode acompanhar o 
programa pelo YouTube, e 
por nossas redes sociais @
pgmesportesaude.

JEFFERSON DÂMASO

Acervo Fundação
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CNMP proíbe 
membros do MP de 
atuarem como coach

Na terça-feira, 9, 
o plenário do CNMP - 
Conselho Nacional do 
Ministério Público apro-
vou, por unanimidade, 
nos termos do voto da 
conselheira relatora 
Sandra Krieger, resolu-
ção que veda o exercício 
das atividades de coa-
ching e similares pelos 
membros do Ministério 
Público brasileiro. A de-
liberação do colegiado 
ocorreu durante a 1ª ses-
são ordinária de 2021.

No voto da conse-
lheira Sandra Krieger, foi 
estabelecido o acrésci-
mo do parágrafo 5º ao 
artigo 1º da resolução 
CNMP 73/11, que dis-
põe sobre o acúmulo do 
exercício das funções 
ministeriais com o exer-
cício do magistério por 
membros do Ministério 
Público da União e dos 
Estados. MIGALHAS

Subprocuradores pedem rejeição da 
PEC que modifica o CNMP

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Signatários afirmam que a aprovação da 
PEC causaria um enfraquecimento da 
independência funcional do órgão e o 
reduziria a um “sombrio instrumento de 
opressão e intimidação de seus membros”

Na última sexta-fei-
ra, 8, subprocuradores e 
subprocuradores-gerais 
da República publicaram 
um manifesto contra a 
PEC 5/21, que altera a 
composição do CNMP 
- Conselho Nacional do 
Ministério Público. Os 
signatários defendem a 
rejeição do texto, sob o 
argumento de que a sua 
aprovação causaria um 
enfraquecimento da in-
dependência funcional 
do órgão e o reduziria a 
um “sombrio instrumen-
to de opressão e intimi-
dação de seus membros”.

O tema chegou a ser 
pautado na Câmara dos 
Deputados na semana 
passada, mas foi a vota-
ção foi adiada por falta de 
quórum.

De acordo com o 
parecer preliminar do 
relator da PEC, deputa-
do Paulo Magalhães, o 
CNMP passa de 14 para 
15 membros, dos quais 4 

indicados ou eleitos pelo 
Legislativo.

O mandato continua 
a ser de dois anos, permi-
tida uma recondução, e o 
candidato precisa passar 
por sabatina no Senado 
Federal. A presidência 
do conselho permanece 
com o procurador-geral 
da República.

A PEC também atri-
bui a corregedoria ao 
vice-presidente e deter-
mina o envio de projeto 
ao Congresso instituindo 
um código de ética para o 
Ministério Público.

A função de vice-pre-
sidente e de corregedor 
será exercida pelo mem-
bro indicado à vaga re-
servada a procurador de 
Justiça ou procurador 
regional preenchida por 
indicação do Parlamen-
to. Na ausência do presi-
dente, o vice o substitui-
rá, acumulando a função 
de corregedor nacional.

MIGALHAS

&&

ESTIGMA SOCIAL

ECONOMIA

DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Goiânia, por meio da Se-
cretaria Municipal de Di-
reitos Humanos e Políticas 
Afirmativas (SMDHPA), em 
parceria com o Colégio Are-
na e a Promillus, lançou on-
tem segunda-feira (11/10) 
o Movimento Um Novo 
Ciclo, que busca mobilizar 
a comunidade, pessoas ju-
rídicas, organizações não 
governamentais e entidades 
públicas federais, estadu-
ais e municipais em defesa 
da dignidade e contra os 
estigmas sociais da mens-
truação. O movimento tem 
caráter on-line, por meio 
da promoção de conteúdos 
informativos e viabilização 
de parcerias, e off-line, com 
a organização e viabilização 
de diversos pontos de coleta 
para doações de absorven-
tes e coletores.

A iniciativa é fruto da 
Campanha de Dignidade 
Menstrual, iniciada no mês 
de agosto pela secretaria, 
cuja proposta é combater a 
pobreza menstrual e cons-
truir políticas públicas no 
que diz respeito à educa-
ção, distribuição gratuita, 
inserção na cesta básica e 

redução dos impostos so-
bre absorventes e coletores 
a nível nacional. Atualmen-
te, no Brasil a tributação 
desses produtos é bastante 
elevada, o que influencia 
no seu preço final e conse-
quentemente em seu aces-
so pela população social-
mente vulnerável.

De acordo com a secre-
tária de Direitos Humanos, 
Drª Cristina, “o Movimento 
Um Novo Ciclo Começa é 
um importante para a cons-
trução de caminhos e políti-
cas que contemplem todas 
as pessoas que menstruam. 
Além disso, refletem uma 
demanda social que já foi 
pautada no Conselho Na-
cional de Direitos Humanos 
como prioridade no final do 
ano de 2020”.

Nesse contexto, o movi-
mento visa articular parcei-
ros em nível local, regional e 
nacional para a arrecadação 
de itens de higiene mens-
trual e promoção da temáti-

ca da dignidade neste cená-
rio. Escolas, supermercados, 
drogarias, hotéis, restauran-
tes, entre outras organiza-
ções e setores estão convi-
dados a firmar um pacto 
pela dignidade menstrual.

Lançamento Movimento Um 
Novo Ciclo pela Dignidade 
Menstrual
Data: 11/10/2021
Local: Perfil no Instagram: 
@movumnovociclo / Link: 
https://instagram.com/
movumnovociclo?utm_
medium=copy_link
Sobre o movimento: O 
Movimento Um Novo Ciclo 
Começa pretende mobilizar 
a comunidade, pessoas 
jurídicas, organizações não 
governamentais e entidades 
públicas federais, estaduais 
e municipais em defesa 
da dignidade menstrual e 
contra os estigmas sociais da 
menstruação.

COM INFORMAÇÕES DE 
JORDANA ARAÚJO

Goiânia lança “Movimento 
Um Novo Ciclo” pela 
dignidade menstrual

Goiás superou déficit de R$ 6 
bilhões, afirma Caiado

O movimento tem 
caráter on-line, por 
meio da promoção de 
conteúdos informativos 
e viabilização de 
parcerias, e off-line

O governador Ronaldo 
Caiado participou, do en-
contro com auditores fiscais 
estaduais, em Goiânia. Em 
seu discurso, Caiado des-
tacou que o déficit de R$ 6 
bilhões herdados da gestão 
anterior e o desequilíbrio 
nas contas do Estado foram 
superados. “O orçamento 
que apresentamos na As-
sembleia Legislativa de Goi-
ás é equilibrado, com previ-
são real de arrecadação e de 
gastos”, afirmou.

Na ocasião, o governa-
dor anunciou recursos para 
o Fisco Estadual da ordem 
de R$ 19.262.832, sendo R$ 
7.493.395 destinados à con-
vocação dos 28 aprovados 
no último concurso público, 
ainda na gestão anterior, e 
R$ 11.769.436 para o paga-
mento de progressões sala-
riais da categoria.

Caiado atribuiu os bons 
resultados à “coragem de 
combater a corrupção de 

um Estado rico como Goi-
ás”. Durante o encontro, que 
encerrou as atividades da 
Reunião da Superintendên-
cia de Controle e Fiscaliza-
ção da Secretaria de Estado 
da Economia, na sede da 
pasta, no Setor Vila Nova, 
em Goiânia, o governador 
disse que o equilíbrio das 
contas públicas só foi pos-
sível graças à parceria entre 
os diferentes agentes envol-
vidos. “Nós não tomamos 
nenhuma decisão em Goiás, 
sem que todos os poderes e 
órgãos independentes se-
jam chamados para debater. 
Além disso, o trabalho dos 
auditores contribuiu para o 
aumento da arrecadação”, 
declarou.

A conferência reuniu 
auditores fiscais de 12 de-
legacias regionais no Esta-
do, além da titular da pasta, 
Cristiane Schmidt. Segundo 
a secretária de Estado da 
Economia, o equilíbrio fiscal 

e financeiro foi construído a 
muitas mãos. “No passado, 
quando assumimos o Esta-
do, tínhamos um déficit de 
R$ 6 bilhões e apenas R$ 370 
milhões para investimentos. 
Em 2022, nosso orçamen-
to será de mais de R$ 3 bi-
lhões”, projetou.

Ainda segundo Schmidt, 
a ampliação de recursos está 
atrelada a um esforço con-
junto da receita, tesouro e 
planejamento e orçamento. 
“Nós somos um time e te-
mos um planejamento me-
lhor. Se hoje eu apresentei 
um orçamento equilibrado, 
parte disso é porque temos 
um grupo de auditores fis-
cais dos quais eu agradeço 
profundamente. Quero 
agradecer em particular a 
vocês por todo este compro-
metimento que estão ten-
do”, refletiu ao se dirigir aos 
servidores presentes. 

DA REDAÇÃO 
COM SECOM/GO

PREVISÃO 

Feriado de 12 de outubro poderá 
ter chuvas no Distrito Federal 

Após a chuva que 
atingiu diferentes regi-
ões do Distrito Federal 
(DF) no último dia 10, o 
feriado da padroeira do 
Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida, amanhã (12), 
deve ter tempo encober-
to com pancadas de chu-
va isoladas durante o dia 
na região. A previsão é 
do Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet). No 
período da noite, a previ-
são para o DF é de tempo 

encoberto com chuvisco.
A mínima deve ficar 

em 21°C e a temperatura 
máxima em 29°C. A umi-
dade do ar pode chegar a 
100% e a mínima em 40%.

Para esta segunda-
-feira (11). A previsão 
também é de chuva, com 
possibilidade de panca-
das de chuva e trovoadas 
isoladas no período da 
tarde e da noite. A tem-
peratura máxima é de 28° 
e a mínima de 18°C, com 

a umidade do ar oscilan-
do entre 55% (mínima) e 
95% (máxima).

Já para a quarta-feira 
(13), a previsão também é 
de continuidade da chu-
va, com muitas nuvens e 
pancadas de chuva e tro-
voadas isoladas. A tempe-
ratura mínima é de 19°C e 
a máxima de 28°C. A umi-
dade do ar também deve 
oscilar entre 55% e 95%.

LUCIANO 
NASCIMENTO/ABR

Imagem ilustrativa

Marcello Casal JrAgência Brasil
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Dois tempos
1. Apoiadora do projeto “Unidos Pela Vacina”, que 

tem como principal meta auxiliar as campanhas de 
vacinação pelo SUS em complemento aos Governos 
Estaduais e Municipais, a Aviva iniciou um movimento 
paralelo para agradecer os profissionais da saúde, que 
desde o início da pandemia têm trabalhado para atender 
a população com toda dedicação e comprometimento.

2. Por seguir diversos protocolos de segurança homo-
logados pelo InCor, a detentora dos destinos Rio Quente 
(GO) e Costa do Sauípe (BA), oferece cupom com 20% de 
desconto à médicos, enfermeiros e outros profissionais 
da saúde que estão na linha de frente, que querem e pre-
cisam recarregar as energias, basta se cadastrar nos sites: 
www.rioquenteresorts.com.br e  www.costadosauipe.
com.br onde estão todas as informações sobre a iniciativa. 

Consórcio 
A plataforma de soluções habitacionais MRV, em 

parceria com a administradora Bamaq, lançou o 
Consórcio Casa Programada MRV. A iniciativa dispo-
nibiliza cartas de crédito de R$ 16,5 mil a R$ 33 mil. 
O prazo é de até 48 meses e as parcelas variam entre 
R$ 500 e R$ 1 mil, e ainda, disponibilizou o Serviço 
de Saúde à Distância (telemedicina com consultas 
onlines) por um período de seis meses, sem custos 
para os clientes que mantêm as parcelas em dia. A 
oportunidade já está disponível em todos os canais 
de vendas da MRV e da Bamaq Consórcio.

Vitrine

 Johny Cândido

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA - Nesta terça-
feira, 12 de outubro, 
cumprimentamos 
o advogado e 
comunicador, Silvio 
José da Silva, pelo seu 
aniversário natalício. 
Desejamos saúde, 
bênçãos e uma vida 
recheada somente de 
coisas boas. Tenha um 
aniversário especial e 
muito feliz! Parabéns!

Luciano Dourado

BOA GASTRONOMIA E CIA 
Em Palmeiras de 
Goiás, o chef Max 
Miliano está fazendo 
alta gastronomia, 
comandando o 
Max Gourmet 
Bar Restaurante 
e Empório, 
com pratos da 
culinária nacional e 
internacional, e carta 
de vinhos honesta, 
além de excelentes 
drinks de autor. A 
versatilidade do chef 
é total: da tradicional 
e completa 
feijoada à autêntica 
paella valenciana, 
passando pelos 
vários cortes nobres do boi. É uma excelente pedida para 
virar a rotina do avesso, já que está funcionando com 
todos os protocolos de segurança

n VOCÊ SABIA? O 
aspargo ajuda com a 
drenagem que remove 
todos os resíduos do 
fígado.
n PROMOÇÃO - O 
Outback criou a 
promoção Outback 
Lovers. Na compra 
de um combo 
promocional por 
apenas R$ 99,00, 
clientes ganham 
uma tábua exclusiva 
e icônica da marca 
para levar para casa. 
A promoção é válida 
todos os dias e 
enquanto durarem os 
estoques, em todos os 
restaurantes da rede e 
pelo delivery, via iFood.
n NOVO PRESIDENTE 
- A Comissão 
Especial de Direito 
Educacional em 
Goiás, que tem como 
finalidade acompanhar 
a educação em 
Goiás, dialogando 
com secretarias de 
Educação e conselhos, 
e também, escolas 
públicas e particulares, 
empossou o advogado 
e professor Carlos 
André Pereira Nunes na 
sua presidência

PRESENÇAS NA KZULO 
A empresária Ivana Manzi e a arquiteta Daniela 
Xavier vão participar da Mostra Kzulo 2021. O 
ambiente desenhado pela arquiteta terá algumas 
marcas representadas por Ivana Manzi. Este ano 
a Mostra Kzulo traz o tema Cultura Sertaneja 
e cada ambiente vai contar a história de uma 
personalidade do segmento musical 
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OUTUBRO ROSA

Ação desperta importância do 
autocuidado e da prevenção 
contra câncer de mama 
Ação marcou início das atividades em alusão a Campanha Outubro Rosa no município

DA REDAÇÃO - Teve início nes-
ta terça-feira, 05, a Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial (Semas), por meio da Se-
cretaria Executiva da Mulher, 
deu início à programação 
de ações da campanha Ou-
tubro Rosa Contra o Câncer 
de mama e Cólon de Úte-
ro. Com o tema “Já cuidou 
de você hoje? ”, a secretaria 
montou um stand rosa, no 
Buriti Shopping, para arre-
cadação de lenços que serão 
doados à Casa de Apoio São 
Luiz, que apoia portadores 
de câncer.

A funcionária pública, 
Elizete Amaral, passeava pelo 
shopping e recebeu orienta-
ções no stand. Ela diz que é 
importante para despertar 
nas mulheres o instinto de 
cuidado. “É uma ação mui-
to bonita para conscientizar 
as mulheres, sobre a impor-
tância de prevenir contra o 
câncer de mama. As vezes 
na hora do banho (a mulher) 
pode fazer o toque, pra ver se 
tem alguma coisa de diferen-
te, porque as vezes a mulher 
passa despercebida, então 
essa ação é muito importan-
te”, comenta. “Despertar o 
autocuidado”, é o que desta-
ca a secretária de Assistência 
Social, Mayara Mendanha. 
“Nós da Secretaria de Assis-

tência Social, por meio da Se-
cretaria Executiva da Mulher, 
temos o papel de despertar 
na mulher o sentimento de 
que ela precisa dar essa aten-
ção a si mesma e cuidar da 
sua saúde”, explica.

“Nós vamos até as mu-
lheres com uma mensagem 
sobre o autocuidado, o au-
toexame, e também sobre a 
importância de manter uma 
rotina de cuidados, o que 
também eleva a sua autoes-
tima”, completa.

Para Lili Cristina, as cam-
panhas de conscientização 
do outubro Rosa, incentivam 
as mulheres a darem mais 
valor a si mesmas. “Creio que 
é um momento em que nós 
mulheres estaremos umas 
com as outras. É um momen-
to em que a gente está uma 
do lado da outra incentivan-
do esse cuidado, com pala-
vras de incentivo como: ‘você 

vai conseguir! ’ e ‘Você pode 
conseguir’ ”, conta.

A secretária executiva da 
mulher, Tia Denir, avalia que 
as ações realizadas pela Se-
mas em alusão aos cuidados e 
prevenção contra o câncer de 
mama, durante todos os anos, 
têm surtido efeitos positivos.
Programação
n No dia 8 de outubro – teve 
arrecadação de lenços no 
Buriti Shopping – localizado na 
Avenida Rio Verde, na Vila São 
Tomaz – das 10h às 22h.
n 18 de outubro – na 
Maternidade Marlene Teixeira 
será realizada uma palestra a 
partir das 9h
n 19 de outubro – às 17h, 
no Parque da Família, será 
realizado o “Movimento 
Rosa”, que é uma caminhada 
promovida em parceria com a 
Academia Via Fit.

COM INFORMAÇÕES DE 
SOLANGE ARAÚJO

O vice-governador do 
Tocantins, Wanderlei Barbo-
sa, participou na tarde deste 
sábado, 9, do 7º Leilão Nelo-
re JEM realizado no recinto 
da Fazenda São Geraldo, no 
município de Caseara. A feira 
de touros também teve trans-
missão pelo Canal Terra Viva 
e aplicativo Ebl Web.

Wanderlei Barbosa estava 
acompanhado do Secretá-
rio de Agricultura, Pecuária 
e Aquicultura (Seagro), Jaime 
Café.

Essa edição do leilão con-
tou com a oferta de 200 tou-
ros reprodutores com biótipo 
funcional, criados a campo 
bem adaptados, que segun-
do o organizador do evento, 
o pecuarista José Eduardo 
Motta, mostram a evolução 
da marca Nelore JEM, cada 

vez mais preparada para os 
desafios que a pecuária exige.

O vice-governador des-
tacou a participação intensa 
de pecuaristas de diversos 

estados do Brasil, como do 
Pará, Mato Grosso e Tocan-
tins, além de uma vocação 
extraordinária para o agrone-
gócio que existe na região do 
Vale do Araguaia. “A riqueza 
gerada nos municípios do 
Vale do Araguaia, vêm na sua 
grande maioria, do agrone-
gócio, que nessa região tem 
crescido muito e negócios 
como esse incentivam ainda 
mais o setor produtivo”, afir-
mou Wanderlei Barbosa.

O Nelore JEM do Grupo 
AGROJEM, no Tocantins, 
desenvolve um projeto de 
seleção e melhoramento ge-
nético, que busca produzir 
touros modernos, eficientes 
e que possam elevar cada vez 
mais os índices de produção.

ELISÂNGELA SILVA/GOVERNO 
DO TOCANTINS

TOCANTINS
Vice-governador Wanderlei Barbosa participa 
do 7º Leilão Nelore JEM em Caseara

Jhonney Macena

Vice-governadoria/Governo do Tocantins

Vice-governador destacou 
a participação intensa de 
pecuaristas de diversos 
estados do Brasil, como 
do Pará, Mato Grosso e 
Tocantins, além de uma 
vocação extraordinária para 
o agronegócio que existe na 
região do Vale do Araguaia
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O evento, que vai até o dia 18 de outubro com apoio da Secretaria de 
Esporte e Lazer, vai aquecer o mercado local

COMPETIÇÃO NACIONAL RECEITAS TRIBUTÁRIAS

NÃO PERSECUÇÃO PENAL

DA REDAÇÃO - Entre atletas e 
comissão técnica, 4,5 mil 
pessoas de todo o país che-
gam ao Distrito Federal nes-
te fim de semana para parti-
cipar da 68ª edição dos Jogos 
Universitários Brasileiros 
(JUBs), que começou nesta 
segunda-feira (11) com a ce-
rimônia de abertura no Cen-
tro Internacional de Con-
venções do Brasil (CICB). 
Durante os próximos 10 dias, 
além de uma programação 
intensa de competições, o 
evento deve movimentar 
cerca de R$ 11 milhões na 
economia local.

Os valores serão injeta-
dos por meio de hotelaria, 
transporte, alimentação, 
entre outros itens. “Nesse 
momento, estamos voltan-
do à normalidade, manten-
do ainda todos os cuidados 
necessários. Se mostra de 
extrema importância para 
nossa cidade receber um 
evento dessa grandeza, que 
vai além da sua importân-
cia esportiva, que também 
influencia diretamente na 
área econômica local com o 
aquecimento do segmento 
de eventos”, explica a se-
cretária de Esporte e Lazer 
(SEL), Giselle Ferreira.

Nesse sentido, a Confe-
deração Brasileira do Des-
porto Universitário (CBDU) 
realizou um treinamento de 
capacitação junto aos repre-
sentantes da rede hoteleira 
da cidade. O programa cha-
mado de Bem Receber atua 
para oferecer as melhores 

experiências aos participan-
tes, com o entendimento de 
uma série de boas práticas 
em busca da excelência. 
Ao final dos JUBs, os hotéis 
concorrem a premiações 
com base em inovação, pro-
moção cultural, ambienta-
ção, hospitalidade, acessi-
bilidade, sustentabilidade e 
outras métricas.

“Para receber esse pú-
blico, estamos investindo 
na capacitação de todos 
os fornecedores envolvi-
dos, como hotelaria, bares, 
restaurantes, empresas de 
receptivos, entre outros. O 
objetivo é compartilhar co-
nhecimento e incentivá-los 
a desenvolver ações inova-
doras, além de melhorias 
na recepção dos participan-
tes. Para isso, criamos várias 
premiações, com o intuito 
de promover entre esses 

parceiros uma competição 
saudável, na qual o público 
vai sair ganhando sempre”, 
diz o gerente de Logística da 
CBDU, Paulo Souza.

Os Jogos Universitários 
seguirão um rígido proto-
colo de segurança e sanitá-
rio contra a disseminação 
da covid-19. O evento será 
realizado sem a presen-
ça de público, e somente 
as pessoas credenciadas 
(atletas, comissão técnica, 
comitê organizador e im-
prensa) circularão pelos lo-
cais de competição. Todos 
os espaços estarão equi-
pados com álcool em gel e 
o uso de máscaras é obri-
gatório nas áreas comuns, 
a não ser para atletas nos 
momentos de disputas, en-
tre outras determinações.

COM INFORMAÇÕES DA 
SECRETARIA ESPORTES E LAZER

Jogos Universitários injetam R$ 
11 milhões na economia do DF 

STF vai definir se estimativa de 
arrecadação com isenção de ICMS entra 
na cota dos municípios

Vítima de estelionato induzida a transferir 
imóvel para supostos líderes religiosos 
consegue na Justiça acordo para reparar danos

Empresa de Je� Bezos adia viagem 
ao espaço do ator William Shatner, de ‘Jornada nas Estrelas’

A viagem do ator William 
Shatner ao espaço foi adia-
da devido à previsão de for-
tes ventos. A informação foi 
compartilhada neste domin-
go pela Blue Origin, a em-
presa de turismo espacial do 
bilionário Jeff Bezos. 

Aos 90 anos, Shatner, 
que interpretou o papel do 
capitão James Kirk na série 
“Jornada nas Estrelas”, será 
a pessoa mais velha a voar 
para o espaço, superando 
a pioneira Wally Funk, de 
82, que participou do pri-
meiro lançamento da Blue 
Origin, em julho.

O cofundador do Planet 
Labs, Chris Boshuizen, o co-
fundador da Medidata, Glen 
de Vries e Audrey Powers, 
vice-presidente de missões 
e operações de voo da Blue 
Origin, também vão partici-
par da missão desta semana, 
denominada NS-18.

A empreitada com o ator 
vetereno foi confirmada no 

dia 4 de outubro. Na oca-
sião, em comunicado, ele 
mostrou animação com o 
convite: “Já faz muito tempo 
que ouço falar do espaço. 
Agora estou aproveitando a 
oportunidade para ver com 
meus próprios olhos. Um 
milagre”, ressaltou.

O primeiro voo da Blue 
Origin decolou às 10h12 
do dia 20 de julho e ater-
rissou às 10h22, com dura-
ção de cerca de 10 minutos 
e 20 segundos. O planeta 
todo ficou de olho, prin-

cipalmente nos rivais de 
Bezos, Richard Branson, 
da Virgin Galactics, e Elon 
Musk, da SpaceX.

Os três disputam uma 
corrida bilionária para che-
gar ao espaço. Branson foi o 
primeiro civil a conseguir a 
façanha. Tanto ele como Be-
zos fizeram voos suborbitais, 
ou seja, as espaçonaves não 
entram na órbita da Terra. 
Elas sobem e voltam ao chão. 
Musk, por sua vez, conseguiu 
levar os primeiros turistas à 
órbita da Terra.

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) vai 
decidir se o cálculo da 
cota-parte dos municí-
pios na repartição das 
receitas tributárias deve 
levar em conta o valor 
efetivamente arrecada-
do ou o que poderia ter 
sido arrecadado caso o 
estado não tivesse insti-
tuído incentivos fiscais. 
A questão, objeto do 
Recurso Extraordinário 
(RE) 1288634, teve re-
percussão geral reco-
nhecida (Tema 1.172).

No caso em análise, 
o Município de Edealina 
(GO) questiona decisão 
do Tribunal de Justi-
ça do Estado de Goiás 
(TJ-GO), que afastou a 
integração da isenção 
tributária no cálculo da 
cota municipal porque 
o benefício, previsto nos 
programas Fomentar e 
Produzir, fora conce-
dido antes do recolhi-
mento do tributo. Para o 
TJ-GO, deve valer a tese 
fixada pelo STF de que 
é constitucional a con-
cessão regular de incen-
tivos, benefícios e isen-
ções fiscais relativos ao 
Imposto de Renda e ao 
Imposto sobre Produ-
tos Industrializados por 
parte da União em rela-

ção ao Fundo de Partici-
pação de Municípios e 
respectivas quotas devi-
das às municipalidades 
(Tema 653).

No recurso ao STF, 
o município alega que 
o entendimento do tri-
bunal estadual seria 
contrário à decisão do 
Supremo, também jul-
gado pela sistemática 
da repercussão geral 
(Tema 42), de que a par-
cela do ICMS constitu-
cionalmente devida aos 
municípios em razão da 
concessão de incentivos 
fiscais configura interfe-
rência indevida do Esta-
do no sistema constitu-
cional de repartição de 
receitas tributárias.

O Estado de Goiás, 
por sua vez, afirma que 
a repartição do ICMS 
só pode ser calculada 
sobre o produto efe-
tivo da arrecadação, e 
não sobre a expectati-
va de valores que ainda 
não ingressaram nos 
cofres estaduais.

APLICAÇÃO DE 
PRECEDENTES

Em manifestação 
pelo reconhecimento 
da repercussão geral, o 
presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, desta-

cou o potencial impac-
to do tema em outros 
casos: a pesquisa de 
jurisprudência aponta 
para centenas de julga-
dos, vários deles origina-
dos no Estado de Goiás.

Fux ressaltou que 
compete ao Supremo 
conferir segurança jurí-
dica à aplicação de seus 
próprios precedentes 
(Temas 42 e 653 da re-
percussão geral) quan-
to ao cálculo da cota 
dos municípios sobre 
o produto da arrecada-
ção do ICMS, levando 
em conta a criação de 
programas de incenti-
vo fiscal e o modo pelo 
qual esses benefícios 
são implantados.

Segundo o ministro, 
o caso tem argumenta-
ção e discussão abran-
gentes a respeito da 
questão constitucional, 
o que contribui para 
um julgamento que 
confira estabilidade 
aos pronunciamentos 
da Corte e, mediante 
a sistemática de pre-
cedentes qualificados, 
garanta a aplicação 
uniforme da Constitui-
ção Federal, com segu-
rança e previsibilidade.

DA REDAÇÃO 
COM ROTA JURÍDICA

Divulgação

Uma mulher vítima 
de estelionato cometi-
do por supostos líderes 
espirituais de Inhumas, 
em Goiás, conseguiu na 
Justiça acordo de não 
persecução penal para a 
reparação do dano sofri-
do. Ao procurar a institui-
ção religiosa em busca de 
auxílio, ela foi induzida 
a transferir contrato de 
financiamento de imóvel 
de sua propriedade. No 
acordo judicial, feito por 
meio da Defensoria Pú-
blica de Goiás (DPE-GO), 
foi estabelecida cláusula 
para a devolução do bem 
e para considerar inváli-
do o pacto contratual.

O crime ocorreu em 
novembro de 2019, quan-
do a vítima procurou au-
xílio para a resolução de 
problemas pessoais em 
uma instituição religio-
sa. Para o pagamento dos 
serviços, foi combinada 
a venda de um ágio de 
imóvel no valor de R$ 7 
mil para os supostos lí-
deres espirituais (mãe e 
filho), sendo que meta-
de seria descontada para 

arcar com os custos das 
atividades que seriam re-
alizadas por eles.

No entanto, a vítima 
foi induzida a transferir 
para o nome de um deles 
o contrato de financia-
mento do imóvel que pos-
suía, alterando o valor da 
venda para R$ 30 mil. Não 
bastasse isso, dois meses 
após o ocorrido, nova-
mente em contato com o 
homem que atuava como 
líder, a mulher em questão 
foi assediada e sofreu uma 
tentativa de estupro.

Conforme relatou, 
ela descobriu que estava 
sendo vítima de estelio-
nato ao contar o caso a 
outro integrante do mes-
mo grupo religioso. Na 
ocasião, a mulher foi à 
delegacia e prestou quei-
xa contra os supostos 
líderes espirituais. Se-
gundo disse, a partir de 
então, sua situação ficou 
complicada, o que au-
mentou sua depressão.

A vítima contou com 
a assistência jurídica in-
tegral e gratuita da DPE-
-GO, que foi realizada 

pelo defensor público 
Jordão Mansur Pinheiro, 
da 2ª Defensoria Pública 
de Inhumas. Na assistên-
cia da acusação, a Defen-
soria Pública garantiu 
a inclusão de cláusulas 
para a devolução do imó-
vel e para que o contrato 
de compra e venda fos-
se considerado inválido. 
Em razão da morte do 
suposto religioso, ocor-
rida durante o processo 
em que era investigado 
por estupro, apenas a 
mãe dele participou do 
acordo, confessando ter 
cometido o crime

Com as chaves de seu 
imóvel novamente em 
mãos, a assistida se diz 
grata à instituição, apesar 
do transtorno e do sofri-
mento vividos. Ela conta 
que, apesar de a residên-
cia ter sofrido muitas ava-
rias, a resolução do pro-
blema valeu a pena. “Eu 
só queria a casa de volta e 
mais nada. Não queria ter 
mais problemas. Graças 
a Deus estou com meu 
imóvel”, desabafou.

ROTA JURÍDICA
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Karina lamenta por Gael 
não ter assistido à sua 
vitória. Nat revela para Duca 
que conseguiu a gravação. 
Delma não aceita que 
Marcelo namore Roberta e 
os dois discutem. Nat de-
scobre que sua gravação 
falhou e se desespera. Jade 
pede que Cobra se aprox-
ime de Lucrécia. Marcelo e 

Delma se entendem e expli-
cam a Pedro e Tomtom que, 
independente de seus no-
vos relacionamentos, sem-
pre serão uma família. Nat 
aconselha Karina a voltar 
para casa, e a menina afir-
ma que só voltará quando 
Gael admitir que ela é uma 
lutadora. Marcelo procura 
Roberta e os dois se beijam. 

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Leopoldina exige que 
Luísa convença Pedro a 
desistir de casá-la. Du-
mas, Gastão e Augusto 
chegam à casa de Luí-
sa. Nicolau alerta Celes-
tina sobre Nino. Lupita 
garante a Batista que 
descobriu como se livrar 
de Lota. Tonico humilha 
Dolores. Dumas revela 
a Teresa, Pedro e Luísa 

que tanto Gastão quanto 
Augusto acreditam que 
desposarão Isabel. Leo-
poldina faz insinuações 
sobre Luísa para Isabel. 
Guebo conta a Samuel 
que beijou Zayla. Toni-
co admira Zayla. Nélio 
elogia Dolores. O bando 
de Jamil e Guebo rouba 
Borges. Pilar é atingida 
por um tiro de Borges.

Dom confronta Sabine e diz 
que ela e Tânia estão traman-
do para separá-lo da família 
biológica. Dom termina o rel-
acionamento com Tânia. Cris-
tóvão se emociona quando 
Madalena o chama para voltar 
a morar com ela. Lourenço rev-
ela ser da Polícia Federal e dá 
voz de prisão a Athaíde, mas 
se depara com o marido de 

Lígia já apreendido por Antônia 
e Domênico. Antônia mostra a 
Athaíde a gravação feita por 
Arlete, que comprova que ele 
foi o mandante da troca do 
laudo do acidente de Mirella. 
Eric acusa Athaíde de ter colo-
cado os documentos em sua 
pasta, e pergunta ao ex-de-
sembargador se ele provocou 
o acidente de Mirella.

Gênesis
Asenate se deses-

pera com a atitude de 
Teruel. Sheshi encontra 
uma caixa misteriosa. 
Neferíades se faz de 
vítima diante de Potifar. 
Asenate não consegue 
se entender com José. 
Sheshi passa por um ap-
erto no palácio. Potifar 

faz uma importante de-
scoberta. José interpreta 
os sonhos de Atarum e 
Shareder. José encon-
tra Abumani e recebe 
uma notícia mortal. At-
arum descobre que foi 
traído e é desmascarado 
pelo faraó. Adja é usada 
como espiã.

Império
Silviano confronta e 

ofende José Alfredo. Ma-
ria Marta defende Silviano 
e Maria Clara questiona a 
mãe. Xênia troca os sapa-
tos de Juliane. Através da 
câmera instalada na sala 
de José Alfredo, Maurílio 
ouve quando o Comen-
dador afirma que o de-
nunciará à polícia. Elivaldo 
e Tuane se reconciliam. 
Maurílio se prepara para 
atirar contra José Alfredo. 

Silviano deixa a mansão. 
Maurílio liga para Marcão. 
Amanda presenteia Ju-
liane com sandálias novas 
e Antoninho permite que a 
sambista as use no desfile. 
Xênia se irrita com o fra-
casso de seu plano. Cora 
ouve a conversa entre 
Maurílio e Marcão e tenta 
alertar José Alfredo que 
ele corre risco de morte, 
mas o Comendador não 
lhe dá atenção. 

A professora pergunta para o Jorge:
– Onde fica a América?

E o Jorge responde apontando no mapa.
     A professora então pergunta para o Pedrinho:

– Quem descobriu a América?
E Pedrinho responde:
– Foi o Jorge, professora!

TEIXEIRA MENDES CONTA
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Na cozinha, a panela 
de pressão ainda é vis-
ta como um pesadelo 
para muitos. A insegu-
rança na hora de utilizar 
o utensílio faz com que 
muitas pessoas deixem 
de lado o preparo de al-
gumas receitas.

Pensando nisso, o 
chef Melchior Neto pre-
parou uma saborosa 
carne de panela sem a 
necessidade de colocar 
na pressão. Na receita a 
carne é cozida em fogo 
baixo por 1 hora em 
uma panela comum. 
Então pega a receita e se 
joga sem medo!

POR CHEF 
MELCHIOR NETO

INGREDIENTES
1 peça de maminha
1 lata de tomate pelado
2 colheres (sopa) 
de azeite
Sal de parrila a gosto
1 cenoura picada
1 salsão picado
1 cebola picada
1 folha de louro

Cominho a gosto
2 copos de água

MODO DE PREPARO
Tempere a carne 
com o sal de parrila 

e reserve, em uma 
panela coloque o 
azeite e sele a carne. 
Acrescente o restante 
dos ingredientes e 
deixe cozinhar em fogo 

baixo por uma hora. 
Quando a carne estiver 
cozida tire da panela 
e fatie, sirva com o 
molho acompanhada 
de arroz.

CARNE DE PANELA SEM PANELA DE PRESSÃO

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

BOMBOM DE CHOCOLATE CASEIRO (VEGANO)

INGREDIENTES:
300g de chocolate 
100% cacau;
3 colheres (de sopa) 
açúcar de coco;
½  xícara de Bebida 
de Aveia da A Tal da 

Castanha;
100g de Pasta de 
Castanha de Caju 
Orgânica da A Tal da 
Castanha;
½  xícara de tâmaras 
em pedaços;

½  xícara de Castanhas 
Assadas Orgânicas 
da A Tal da Castanha 
(trituradas).

MODO DE PREPARO:
Derreta o chocolate em 

banho maria, misture 
todos os ingredientes e 
coloque nas forminhas. 
Deixe por duas horas na 
geladeira e sirva como 
sobremesa para 
as crianças. 
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ESOA
ELEMENTARES
HIPOCONDRIA

SNAAAL
HEATABSINTO

BULASPAJE
VDISTALM

VIBORADAD
USURAMIAMI

CARRANJOS
OCAINUT

ANOSPSDIA
ATRITOASAN

INCOLORSC
EPEAVAI

HERMENEUTICA

Básicos; 
essenciais

Doca (?),
instala-
ção de

estaleiros

Balneário
turístico
do Sul da

Bahia

Metal
resistente
à corrosão
(símbolo)

(?)-peixe,
planta de
ação ex-

pectorante

Clínica
de ree-
ducação
alimentar

Precede
o após-

trofo, em
italiano

Licor su-
postamen-
te aluci-
nógeno

Mamífero
que apre-
cia frutos

e mel

Que se
encontra
longe do
centro

Potifar, 
em relação

a José
(Bíblia)

Cidade da
Ocean

Drive, na
Flórida 

(?) 
florais,
enfeites 

de mesas

Cinco (?):
um lustro

Causa 
de aler-
gias na

primavera
Extremida-
de superior
do mastro

(Mar.)
Metá-
fora da

proteção
materna

Dirime
dúvidas 

do cliente
(sigla) 

É atenua-
do pelo
lubri-

ficante

Estudo
interpre-

tativo 
das leis

Tecla à
direita do 

"n", no
teclado

Batalha da
Guerra do
Paraguai

(Hist.)

1.440
minutos

Festa
literária

Álbum de
Marisa
Monte

Papai, em inglês 
Hospe-

daria, em
inglês

Nativo
africano
Feiticeiro
indígena

Modalidade atlética
em que se destacou

Maurren Maggi

Pintor impressionista
brasileiro de 

"Moça no Trigal"
Fábrica de carros

Mania de
doença

Calor, em
inglês

Carta
pontifícia
Pessoa 

má (fig.)

"Time", 
em GMT

Prefixo de 
"uníssono"

Desprovi-
do de cor
O "sim"
lacônico

Juro exor-
bitante

Ocidente
(abrev.)

Dígrafo de
"nascer"
Vitamina
(abrev.)

Escanteio
(ing. fut.)
Advérbio

latino

3/dad — inn — sic. 4/heat. 6/córner — distal.
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HORÓSCOPO

Não queria ser 
apenas um de 

muitos, mas sim, 
um a mais de uns 

poucos mais.

Existem alguns 
embates que vêm 
solicitando de você 
autoestima e cons-

ciência do seu potencial. Não 
permita que orgulho ou postu-
ras arrogantes o tirem do ca-
minho certo. Faça o que está 
vibrando em seu coração com 
os filhos e no campo amoroso.

Esteja aberto e 
desperto para as 
mudanças que 
cercam a família 

ou o imóvel. O céu deixa em 
destaque as responsabilida-
des e exige de você uma nova 
performance e posturas. O lar 
e as relações em família pas-
sam por reparos necessários.

Hoje, é preciso ter 
atenção redobrada 
no trânsito e tam-

bém na forma de se relacionar 
com pessoas do seu convívio. 
As palavras vêm para trazer im-
pactos de mudanças e podem 
chegar por meio de notícias ou 
simplesmente da necessidade de 
se afastar de algumas pessoas.

É essencial ava-
liar os movimen-
tos financeiros, 

com foco em investimentos e 
em bens materiais. A vida exige 
de você flexibilidade e com-
preensão das renovações que 
são vitais para desenvolver os 
projetos. É preciso trabalhar 
uma nova consciência.

A fase exige ma-
turidade para inte-
ragir com as deci-

sões. Não resista às mudanças 
e busque analisar com sabe-
doria as responsabilidades que 
devem ser mantidas e aquelas 
que devem ser descartadas. 
Seja hábil para se relacionar 
com uma pessoa importante.

A rotina e as si-
tuações pelas 
quais você vem 

passando no trabalho não es-
tão sob seu controle. A expe-
riência o deixa desconfortável, 
porém, se for flexível, consegui-
rá tomar decisões poderosas 
com o objetivo de superar os 
obstáculos e os impedimentos.

Os amigos po-
dem estar pas-
sando por uma 

nova fase e naturalmente po-
dem acontecer cortes e afas-
tamentos. O mesmo pode 
ser sentido com atividades 
envolvendo um projeto. É 
preciso colocar em prática 
uma ação comprometida.

Os amigos podem 
estar passando 
por uma nova 

fase e naturalmente podem 
acontecer cortes e afas-
tamentos. O mesmo pode 
ser sentido com atividades 
envolvendo um projeto. É 
preciso colocar em prática 
uma ação comprometida.

Um estudo ou 
uma nova forma 
de enxergar a vida 

exige de você novas con-
dutas. É preciso colocar em 
prática crenças que possi-
bilitem o seu progresso e o 
seu crescimento. Por isso 
seja flexível com pessoas e 
situações que o cercam.

As responsabi-
lidades finan-
ceiras ficam em 

destaque e exigem de você 
uma nova conduta e outras 
maneiras de conseguir solu-
ções. Busque entender como 
pode compor os recursos 
compartilhados de uma for-
ma mais ordeira e justa.

As exigências tra-
zidas por uma 
pessoa importante 
ficam em destaque. 

Você vai sentir a necessidade 
de se posicionar. Isso é bom 
e necessário, contudo busque 
compreender as nuances para 
que possa desapegar de situa-
ções que não cabem a você.

As responsabilida-
des no trabalho fi-
cam em destaque e 

exigem mais de você. É preci-
so dar atenção a imprevistos, 
principalmente com colabora-
dores, clientes e prestadores 
de serviço. É um dia agitado 
e os compromissos devem 
ser avaliados e priorizados.33

Jim DavisGarfield


