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Dr. Rafael Lara é eleito 
presidente da OAB Goiás
Imagens: divulgação/Rota Jurídica

Rafael Lara ao lado de Lúcio Flávio, atual presidente da OAB-GO, que foi eleito para o Conselho Federal
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Derrubado
Veto parcial do governo 

estadual sobre mudanças 
no Código Tributário de 
Goiás que prevê perdão fis-
cal para multas referentes 
à Guia de Trânsito Animal 
(GTA) foi derrubado pelos 
deputados. 

R$ 1 bilhão
A medida beneficia ao 

menos 50 mil produtores 
rurais com valores de mul-
tas de até R$ 1 bilhão. 

Comemorou
Deputado Amauri Ri-

beiro (Patriota) comemo-
rou dizendo que as “multas 
aplicadas de 2014 a 2017 
foram arbitrárias.

Folha 
Tribunal de Contas dos 

Municípios de Goiás (TCM) 
determinou a suspensão 
do contrato com o Institu-
to Brasileiro de Tecnologia 
(BR-Tec), que avalia o valor 
da folha de pagamentos de 
servidores de Goiânia. 

Oferta
O intuito da Prefeitura é 

fazer um pregão para a ven-
da da folha, marcado para o 
dia 26, e conseguir valores 
maiores que os ofertados 
por bancos públicos.  

Ambientalíssimo 

No evento de plantio 
de 50 mil árvores promo-
vido pela Prefeitura de Goi-
ânia, o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Pereira 
Leite, disse que a qualida-
de ambiental das cidades 
é uma das pautas mais im-
portantes da pasta.

Verdinha! 
“Goiânia já é a cida-

de mais verde do Brasil 
e será do mundo”, disse 
o ministro. 

Reserva 
Secretaria Estadual de 

Saúde de Goiás (SES-GO) 
abriu processo seletivo 
para formação de cadas-
tro reserva. 

Grátis
As inscrições gratuitas 

vão do dia 29 de novembro 
a 1º de dezembro. Os salá-
rios variam de R$ 1,3 mil a 
R$ 3,3 mil.

Mercado 
Governo federal deverá 

lançar, na próxima semana, 
um conjunto de medidas 
para estimular o mercado 
de crédito com o intuito de 
reduzir as taxas de juros nos 
financiamentos.

Comurg tem servidor 
em campeonato de luta marcial 

Goiânia tem representante no Super Campeonato 
Brasileiro de Taekwoondo que acontece na Barra da Tiju-
ca, no estado do Rio de Janeiro. O servidor da Companhia 
de Urbanização (Comurg), Leandro de Souza Santos, de 
38 anos, foi selecionado e vai disputar medalha e ouro na 
competição que ocorre no Velódromo, Parque Olímpico, 
entre os dias 24 a 28 de novembro.  

Você não precisa me entender, basta me 
amar”. Rita Lee

Comissão do meio ambiente 
versus ministro do meio ambiente 

No Senado Federal, a terceira e última audiên-
cia pública conjunta das Comissões de Meio Am-
biente (CMA) e de Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA), que serviu para debater o projeto de lei que 
institui a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, 
permaneceu em impasse. A polêmica é que o 
projeto traz regras gerais que buscam simplificar e 
agilizar o processo licenciatório, além de dispensa 
de licenciamento em alguns casos.

As questões levantadas quanto à proteção 
ambiental, sustentabilidade, possível aumento de 
judicialização no setor e recorrente preocupação 
internacional confirmaram que ainda há muito o 
que debater para chegar a um consenso. A matéria 
também trata de tipos licenciatórios, autodecla-
ração, prazos e responsabilidades extensíveis a 
todos os entes da Federação, no entanto, setores 
ligados à proteção ambiental acreditam que a 
medida tende aumentar ainda mais a degradação 
do meio ambiente.

Na opinião do senador Jaques Wagner (PT-
-BA) é preciso simplificar sem ‘precarizar’. Já Luiz 
do Carmo (MDB-GO), comentou que “o Brasil 
não pode ficar dependendo de muita coisa para 
trabalhar e é preciso facilitar para as empresas 
movimentarem”. 

O discurso das comissões se mostra, de modo 
geral, contrário à afirmação dada pelo ministro do 
meio ambiente, Joaquim Leite, (na foto do lado do 
prefeito Rogério Cruz) dado no ArborizaGyn, que 
aconteceu em Goiânia. “A qualidade ambiental 
das cidades é uma das pautas mais importantes 
do Ministério do Meio Ambiente”, disse.

O evento objetivou plantio de 50 mudas em 
apenas 30 minutos, visando tornar a capital goia-
na mais arborizada do mundo.  

Jogadas rápidas 

n Senado aprovou projeto que equipara crimes de 
injúria racial e racismo.
n Tribunal de Contas da União (TCU) abriu investi-
gação para apurar irregularidades na organização do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
n Está aberto período de matrículas nas escolas da 
rede estadual de ensino de Goiás. 
n O processo segue até o dia sete de dezembro e pode 
ser realizado de forma online.
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FLORA ALVES - No Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço desta sexta-feira (19), o 
apresentador Leonardo Mi-

guel conversou com o pre-
feito de Uruana, Nei Canela, 
sobre suas obras e gestão da 
cidade. E com os cantores 

Ruan e Davi na sexta mu-
sical. Para assistir estas en-
trevistas, acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Diretor da TV Gazeta Eube Messias, o Prefeito de Uruana-GO Nei Canela 
e a Primeira-Dama Jubia Ribeiro
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Dois tempos
1. O projeto institucional do Mega Moda com foco 

em democratizar a moda em Goiás, através do Clube 
de Costura que se destaca pelo seu compromisso pela 
busca de um mercado de moda mais consciente e o 
engajamento social, está oferecendo 50 % de desconto 
em cursos online durante a sua Black November. A pro-
moção está disponível para os cursos de Introdução à 
Costura e o Curso de Modelagem, Corte e Costura. Os 
alunos terão acesso ao curso por até 1 ano, podendo 
repetir o conteúdo quantas vezes quiser

2. Os cursos online foram criados para quem quer 
aprender a costurar e para aqueles que já sabem e que-
rem se aperfeiçoar de forma rápida por meio de aulas à 
distância. Além disso, durante o mês de novembro, dois 
cursos na modalidade online estarão pela metade do 
preço. Para ter os 50% de desconto, o aluno precisa uti-
lizar o cupom BLACKNOVEMBER durante a compra do 
curso que deve ser realizada pela plataforma Hotmart, 
que também dispõe de certificado digital de conclusão.

CBBM 2022 –
Com o tema central “Inovação e Ética Transfor-

mando Vidas”, o Conselho Regional de Biomedicina 
(CRBM-3) acelera os preparativos para a edição do XVII 
Congresso Brasileiro e V Congresso Internacional de 
Biomedicina. O evento está marcado para o período de 
15 a 18 de junho, de 2022, no Centro de Convenções de 
Goiânia, de forma presencial. Na programação pales-
trantes do Brasil e do exterior e atrações culturais com 
toques de goianidade e expositores. 

Vitrine

Fausi Humberto

n MARCA PRÓPRIA - A 
ex-miss Goiás, modelo 
e digital influencer 
Giovanna Veríssimo 
pilota logo mais, às 
18h, o lançamento de 
sua marca de roupas, 
a GIV, tendo como 
pano de fundo, o SJ 
Premium Hotels, com 
organização de Maris 
Tavares, da Officina de 
Estrelas. Com número 
limitado de convidados, o 
evento seguirá todos os 
protocolos e medidas de 
seguranças orientados 
pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
e o uso obrigatório de 
máscaras e álcool em gel

Álbum de família ANIVERSARIANTE 
DO DIA 
Nesta segunda-feira, 22 de 
novembro, a acadêmica de 
psicologia, da Universo, Ana 
Carolina, completa 23 anos, 
portanto é dia de receber 
flores, mimos e afagos. Ela 
é filha do presidente da 
Abracrim Goiás, advogado 
Alex Neder e Graziela 
Yasbec Sebba Neder. 
Para evitar aglomeração, 
devido à pandemia, a 
data foi celebrada em dois 

momentos: no sábado, ela festejou com os pais, irmão, 
avós e tios, e no domingo a tarde, com um chá, apenas 
com amigas próximas. Da coluna segue os desejos de 
que Ana Carolina tenha um caminho abençoado, bem 
sucedido, de grandes vitórias e realizações! Parabéns!  

ANA BEATRIZ CELEBRA SEIS ANOS 
Nesta segunda-feira, dia 22 de novembro, a pequena 
Ana Beatriz completa seis aninhos. A data foi 
comemorada com festinha antecipada, no sábado 
(20), com tudo a que tinha direito, orquestrada pelos 
pais, empresários Pablo Alves Peixoto, aniversariante 
do dia 1º de novembro, e a servidora pública, dos 
quadros da Comurg, Juliana Antunes Paniago 
Peixoto. Desejamos que Ana Beatriz seja sempre 
abençoada com o melhor de Deus! Feliz aniversário!

Álbum de família
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APARECIDA DE GOIÂNIA

Gustavo Mendanha conhece 
modelos internacionais para 
inspirar inovações urbanas
Prefeito, que integra a diretoria da FNP, participa de missão da Frente Nacional 
de Prefeitos no maior evento de tecnologia do mundo para cidades inteligentesn VOCÊ SABIA? 

Açúcar com água 
sanitária é indicado 
para tirar mofo.
n VAGAS ABERTAS 
- O Sistema Hapvida 
está com 50 vagas, 
em todo o Brasil, 
para médicos que 
queiram atender por 
meio da plataforma 
de telemedicina. São 
várias especialidades. 
O processo seletivo 
será feito de maneira 
online, inclusive 
para a entrega da 
documentação.
n ABLP 51 ANOS - 
Nesta segunda-feira, 
dia 22 de novembro, 
a Associação 
Brasileira de Resíduos 
Sólidos e Limpeza 
Pública (ABLP), está 
completando 51 
anos de histórias 
Para celebrar mais de 
meio século, a gestão 
promove um evento 
gratuito, com palestras, 
mesa redonda e os 
melhores momentos do 
SENALIMP, transmitido 
via zoom e YouTube. MEIO AMBIENTE

Municípios têm até o dia 30 de novembro 
para renovar adesão ao Protocolo do Fogo

Os municípios têm até 
30 de novembro para en-
caminhar o documento 
de renovação ou implan-
tação do Protocolo do 
Fogo, referente às ações 
que serão desenvolvidas 
no ano de 2022. O do-
cumento deverá conter 
as propostas de ação de 
cada segmento assina-
das pelos respectivos re-
presentantes em âmbito 
municipal e deverá ser 
entregue à Secretaria de 
Estado do Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos 
(Semarh), por meio do 
e-mail protocolodofo-
go@semarh.to.gov.br.

O documento do 
Protocolo do Fogo deve 
estar de acordo com a 
Instrução Normativa da 
Semarh n° 01, de 31 de 
agosto de 2021, publica-
da no Diário Oficial do 
Estado n° 5.923, de 3 de 
setembro de 2021.

A  gerente de Conserva-
ção e Prevenção de Incên-

dios Florestais da Semarh, 
Karoline Carvalho de Oli-
veira, explica que a adesão 
ao Protocolo do Fogo é um 
dos requisitos de pontua-
ção para acesso aos recur-
sos do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços Ecológico (ICMS) 
Ecológico, que repassa anu-
almente valores destinados 
ao Critério de Controle e 
Combate às Queimadas 
aos municípios.

“Os municípios que 
estão renovando seu Pro-
tocolo do Fogo, por meio 
de mobilização, plane-
jamento e realização de 
ações conjuntas com os 
representantes de enti-
dades públicas e privadas 
do município conseguem 
prevenir e minimizar a 
ocorrência de queima-
das e incêndios flores-
tais, além de promover 
a melhoria da qualidade 
ambiental e o bem-estar 
social”, afirma Karoline 
Carvalho de Oliveira.

PROTOCOLO 
DO FOGO

O Protocolo do Fogo 
é desenvolvido por meio 
de acordos firmados 
com prefeituras, órgãos 
governamentais e não 
governamentais, esco-
las, produtores rurais e 
representantes da socie-
dade, que se comprome-
tem voluntariamente a 
contribuir com a redução 
de queimadas em seus 
municípios, que causam 
danos à saúde humana e 
ao meio ambiente.

As ações realizadas 
buscam o comprometi-
mento do poder públi-
co municipal, do setor 
privado e de toda a so-
ciedade civil articulada 
em relação às ações de 
educação ambiental de 
prevenção, controle do 
uso do fogo e combate às 
queimadas e aos incên-
dios florestais.

SEMARH/
GOVERNO DO TOCANTINS

RAFAEL FREITAS - Buscando 
conhecer tendências de 
várias partes do mundo 
para o uso da tecnologia 
na gestão pública e ado-
tar em Aparecida práticas 
inspiradas em modelos já 
bem-sucedidos, o prefeito 
Gustavo Mendanha se en-
controu na terça-feira (16) 
com a prefeita de Barcelo-
na, Ada Colau Balla, numa 
recepção feita à comitiva 
da Frente Nacional de Pre-
feitos no Smart Cities World 
Congress, da qual o gestor 
participa como membro 
da diretoria da FNP.

Considerado o maior 
evento de tecnologia do 
mundo para cidades inte-
ligentes, o congresso or-
ganizou o encontro com a 
prefeita Ada para viabilizar 
a troca de experiências de 
gestão e o compartilha-
mento deste conhecimento 
com os prefeitos represen-
tados pela delegação.

“Nosso debate sobre o 

futuro das cidades é o de-
bate, também, do futuro 
do planeta”, afirmou Ada 
Colau aos prefeitos e vice-
-prefeitos da missão da FNP. 
Discursando em inglês, a 
prefeita de Barcelona ainda 
declarou que “quando defi-
nimos as prioridades das ci-
dades, apontamos um norte 
para as futuras gerações”.

Na quarta-feira (17), a co-
mitiva da FNP foi recebida 
pelo presidente do congresso 
Smart City, Ramón Roca, e 
pelo diretor Ugo Valenti.

Ainda na agenda de 

ontem, os prefeitos e vi-
ce-prefeitos se encontra-
ram com Carlos Menen-
dez e Miguel Gamino Jr, 
presidente de Parcerias 
Empresariais e vice-pre-
sidente, respectivamen-
te, do Global Cities e City 
Possible. A iniciativa pro-
põe um novo modelo de 
inovação urbana onde 
uma rede global de cida-
des, empresas, acadêmi-
cos e comunidades tra-
balham em conjunto para 
tornar as cidades mais in-
clusivas e sustentáveis.

Divulgação
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TRIÊNIO 2022-2024

O advogado Rafael Lara é o novo pre-
sidente da seccional goiana da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB-GO) para 
o triênio 2022-2024, eleito em pleito rea-
lizado nesta sexta-feira (19/11). A Chapa 
Compromisso OAB ficou na primeira 
colocação com 39,57 % dos votos váli-
dos, o que representa 7.279 dos votos 
registrados. O segundo lugar na disputa 
ficou com a Muda OAB, com 34,11%.

A Chapa Ordem Unida, do candi-
dato Rodolfo Otávio Mota, ficou em 
terceiro lugar, com 14,92% dos votos 
válidos. E, a Chapa OAB pra tod@s, 
encabeçada pela advogada Valenti-
na Jungmann, ficou em quarto, com 
11,40 % dos votos.

CONHEÇA 
O NOVO PRESIDENTE 
DA OAB-GO

Rafael Lara nasceu em Goiânia. É casa-
do e pai de dois filhos. Advogado e profes-
sor, é especialista em Direito do Trabalho. 
Cresceu no bairro Popular, no centro de 
Goiânia. Formado em Direito e douto-
rando em Direitos Humanos pela UFG, 
também é mestre em Direito das Relações 
Sociais e Trabalhistas pela UDF.

Sócio nominal do escritório Lara Mar-
tins Advogados, é o atual diretor-geral da 
Escola Superior de Advocacia da OAB-GO 
e conselheiro federal. Foi vice-presidente 
da Comissão Especial de Estudos Perma-
nentes Sobre o Compliance, do Conselho 
Federal, e ex-presidente do Instituto Goia-
no de Direito do Trabalho.  

DA REDAÇÃO 
COM ROTA JURÍDICA

Dr. Rafael Lara é eleito 
presidente da OAB Goiás
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Lincoln se desespera e 
acusa Jeff de mentiroso. 
Mari desiste de cantar na 
Batalha Musical. Cobra fala 
com a mãe ao telefone e se 
emociona. Bianca cuida do 
figurino de João para a apre-
sentação da Batalha Mu-
sical. Gael sente saudades 
de Karina. Lincoln e Jeff se 
ofendem e rompem nova-

mente o relacionamento. 
Delma chega com Tomtom 
na Aquazen e Roberta in-
centiva Marcelo a se aprox-
imar da filha. Bete acolhe 
Mari, Jeff e Joaquim em sua 
casa. Heideguer descobre 
que Cobra mantém contato 
com sua família. Rute afirma 
para Lincoln que uma família 
é feita de amor.

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Tonico revela a Pilar que Di-
ego é mentiroso. Dolores afir-
ma que esquecerá seu amor 
por Nélio. Pedro e Samuel 
sofrem por Luísa e Pilar. Pilar 
jura vingança contra Tonico. 
Augusto e Gastão pergun-
tam a Pedro sobre a situ-
ação entre Brasil e Uruguai. 
Prisca, Hilário e Vitória ten-
tam recuperar a memória de 
Quinzinho. Teresa repreende 

o comportamento de Gastão 
junto a seus empregados. 
Teresa comenta com Celes-
tina sobre a proximidade da 
partida de Luísa. Dolores se 
declara para Nélio. Justina 
comenta com Cândida que 
Zayla a sondou sobre Mari-
ana, a irmã de Samuel. Cax-
ias comunica a Pedro que 
o presidente do Uruguai foi 
deposto, como queriam.

Cíntia e Sandra descon-
fiam do comportamento de 
Aníbal. Mônica é transferida 
para a delegacia do Rio de 
Janeiro. Antônia depõe no ju-
lgamento de Júlio e confessa 
que o ama. Cíntia conta a 
Lourenço que Aníbal fugiu. 
Dulcina passa mal ao saber 
que Aníbal foi preso. Tereza 
deduz que os pais de Maria 

Pia devem estar envolvidos 
na morte de Mirella. Dom es-
tranha o fato de Athaíde ter 
informado Sabine sobre a 
morte de Mirella. Maria Pia 
pergunta aos pais se eles es-
tão implicados na prisão de 
Aníbal. Nina demonstra inter-
esse em saber o que Sabine 
deseja contar ao delegado 
sobre a morte de Mirella.

Gênesis
Na frente dos irmãos, 

José conta um segre-
do. Kaires pede perdão 
a Kéfera. Sheshi põe a 
vida em risco diante de 
um objetivo. José toma 
uma atitude de respeito. 
Jacó está pronto para 
um encontro inesquec-
ível. José faz um anún-

cio diante do faraó. 
Adurrá revê Neferíades. 
Judá está pronto para 
fazer algo que custará 
uma vida. José fala que 
algo preocupante está a 
começar. Jacó fica aflito 
com a falta de alimen-
tos. José ouve um pedi-
do da mulher. 

Um Lugar ao Sol
Renato/Christian faz 

Bárbara prometer que não 
contará a Santiago sobre 
o atropelamento. Elenice 
concorda em vender o 
apartamento de Renato. 
Teodoro fica desconcer-
tado quando Elenice diz 
que irá morar com ele. 
Joy aceita ficar com Ravi 
em troca de dinheiro. Re-
nato/Christian resolve dar 
todo o dinheiro da venda 
de seu apartamento para 

Pilar. Lara diz a Mateus 
que ainda ama Christian. 
Bárbara decide se sep-
arar do marido. Noca 
diz a Dalva que, sempre 
que coloca as cartas de 
tarô, Christian aparece 
vivo. Rebeca não gosta 
da forma como Santiago 
trata Túlio. Inácia cobra 
de Joyce dinheiro para 
alimentar os irmãos. Ravi 
fica sabendo que Joyce 
continua a pichar. 

O bêbado no bar tomando sua 
cachaça pede ao dono do bar:

– Ô moço, coloque aí um disco 
nessa máquina de música 

pra animar o bar! 
O dono do bar explica:
– Não posso, é que meu pai morreu ontem! 
E o bêbado questiona:
– E ele levou o disco junto?

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

INGREDIENTES
1 xícara de leite
1 xícara de Farinha de 
Trigo Finna
1 colher de Margarina 
Amorela
1 gema
1 pitada de sal
Queijo branco ou 
mussarela a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque o leite em uma 
panela e junte a Farinha de 
Trigo Finna, a Margarina 
Amorela, a gema e o sal.
Leve ao fogo e mexa bem 
com um garfo, até que a 
massa solte da panela. 
Deixe esfriar, modele a 
massa em bolinhas e 
recheie com um pedacinho 
de queijo.
Passe o bolinho na gema 
de ovo e na farinha de 
rosca.
Frite em óleo bem quente 
e está pronto para servir.

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

BOLINHOS DE QUEIJO

FRANGO AO MOLHO DE LARANJA

INGREDIENTES
1 kg de peito de frango 
temperado a gosto
1 pacote de creme 
de aspargo
Margarina Amorela 

o suficiente
2 copos de suco 
de laranja

MODO DE PREPARO
Tempere os filés de 

peito de frango.
Empane no creme 
de aspargo. Frite 
na frigideira com 
margarina. Depois 
passe para um 

refratário.
Cubra com o suco de 
laranja coado e leve 
para o forno até o suco 
reduzir. Sirva com 
arroz colorido. 
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Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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Esposa Marido Bodas

1. Nair e o 
marido estão 
comemorando 
bodas de ouro.

2. Narciso e a 
esposa darão 
uma festa em 
suas bodas de 
prata.

3. Michele é esposa 
de Edgar.

Bodas de casamento
Conviver é uma arte! É o que dizem três casais que estão comemorando ani-
versários de casamento este ano. Um deles está fazendo bodas de cristal, 

que se refere a 15 anos de matrimônio; outro, 
de prata, que são 25 anos de união, e há ain-
da aquele que chegou às bodas de ouro — 
50 anos de casados! Considerando as dicas, 

descubra o nome das esposas, dos res-
pectivos maridos e que bodas estão 

festejando.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Hoje vou pro estado 
onde só tem mulher 

bonita... o estado 
de embriaguez.

Você está encer-
rando um ciclo 
desafiador e, neste 
momento, é preci-

so ter coragem para assumir 
um rumo interessante para o 
seu desenvolvimento pessoal 
e profissional. É preciso usar a 
comunicação e colocar o seu 
conhecimento em prática.

Existe uma situação 
que não está sob o 
seu controle e que 
acaba afetando 

diretamente o seu emocional. 
Tenha atenção com experiências 
que o aprisionam. Transforme as 
suas percepções e se desape-
gue. Será necessário avaliar as 
condições financeiras.

Você está em vias 
de tomar uma 
decisão que vem 

para transformar os seus pro-
jetos e as relações com os 
amigos. É importante fazer um 
bom gerenciamento financei-
ro, seja com parceiros ou com 
clientes. Analise com carinho 
as suas necessidades.

É um dia de em-
bates com pes-
soas, principal-

mente no setor profissional. No 
meio pessoal, o momento pode 
mexer com o cônjuge e com o 
casamento. As decisões aqui o 
levam a agir com assertividade, 
inclusive com a intenção de en-
cerrar processos difíceis.

O céu traz defi-
nições no traba-
lho e exige uma 

atuação corajosa para se po-
sicionar, principalmente para 
atuar com verdade e ética. 
Tenha atenção com a con-
fusão e com possíveis dis-
torções que o impedem de 
atuar da forma necessária.

O céu pede co-
ragem para mu-
dar e desapegar 

de situações que o desafiam 
a desenvolver plenamente os 
seus talentos e as suas com-
petências. A baixa autoesti-
ma e a falta de confiança não 
cabem mais no seu contexto 
profissional.

O cônjuge ou 
uma pessoa im-
portante na sua 

experiência atual passa por 
transformações profundas. 
Você pode sentir o mesmo 
em relação à família. É um 
dia para encerrar algumas re-
lações e guiar os propósitos 
aliados à sua filosofia de vida.

O céu pede co-
ragem para se 
posicionar com 

pessoas do seu convívio, 
principalmente pelo fato de 
interferir no seu trabalho ou 
na sua rotina. Esteja aberto a 
notícias, reuniões ou contatos 
que vêm para trazer uma dire-
ção ou gerar mudanças.

É preciso ter en-
tendimento do mo-
mento atual, para 

que você tome decisões as-
sertivas em relação aos filhos 
e/ou ao setor financeiro. É 
importante averiguar o quan-
to você se sente reconhecido 
e se está desenvolvendo um 
controle financeiro saudável.

É um dia para 
desenvolver a 
autonomia e as 

decisões saudáveis para o 
desenvolvimento da família 
ou de experiências relacio-
nadas ao imóvel. Evite brigas 
e promova a coragem para 
guiar os seus planos com 
foco e planejamento.

É um dia impor-
tante para encer-
rar contatos e se 
posicionar de uma 

forma mais assertiva com 
algumas pessoas. Busque 
identificar o quanto essa troca 
mexe com sentimentos pro-
fundos e, concomitantemen-
te, lhe traz autoconhecimento.

O céu pede habili-
dades para admi-
nistrar os recursos 

materiais ou para concluir ne-
gociações financeiras signifi-
cativas para o seu desenvolvi-
mento profissional. O trabalho 
passa por inovações, mas é 
preciso ter coragem para guiar 
os seus projetos.

Calvin e Haroldo


