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COM O ARREFECIMENTO NO NÚ-
MERO DE VÍTIMAS DA PANDEMIA 
DE CORONAVÍRUS (COVID-19), A 
ECONOMIA COMEÇOU A SE RECU-
PERAR E A PREVISÃO É QUE JÁ NO 
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 
OCORRA UMA RETOMADA NO SE-
TOR DE SERVIÇOS E NO MERCADO 
DE TRABALHO INFORMAL, em 
consequência de aumento 
no investimento privado, 
consolidação fiscal, taxa 
de poupança mais elevada 
e reformas econômicas já 
anunciadas. A previsão da 
Secretaria de Política Eco-
nômica (SPE) do Ministé-
rio da Economia é que, em 
2022, haja um crescimento 
de 2,5% do Produto Inter-
no Brito (PIB). Já analistas 
do mercado se mos tram 
menos otimistas e preve-
em um crescimento de 
1,63% para o PIB, confor-
me nota da Agência Brasil.

Roubo de cargas: números preocupam

Artigo

n Liana Lourenço 

Seja como for, é cer-
to que, com o reaqueci-
mento do mercado, ha-
verá a movimentação 
de cifras milionárias na 
malha rodoviária, garan-
tindo o abastecimento de 
mercadorias para todo o 
território, o que significa 
também a expansão do 
número de empregos e, 
em consequência, a rea-
tivação do mercado inter-
no, ainda que a previsão 
para o comércio exterior 
não seja muito anima-
dora, pois, segundo a 
Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB), 
o superávit na balança 
comercial poderá chegar 
a US$ 34,5 bilhões, com 
queda de 39,7% em com-
paraç&at ilde;o com 2021.

Se houver mesmo o re-
aquecimento do mercado, 
não há dúvida que o setor de 
transportes será altamen-
te beneficiado. Em contra-
partida, não está afastada 
a possibilidade de que au-
mentem também os efei-

tos colaterais, ou seja, que 
cresça o número de roubo 
de caminhões e cargas nas 
rodovias, especialmente no 
Estado de São Paulo. Segun-
do dados da Secretaria de 
Segurança Pública, de ja-
neiro a agosto de 2021 ocor-
reram 4.131 crimes desse 
tipo, com uma alta de 4,7% 
em comparação com igual 
período de 2020.

Do total de casos, 
46,2% ocorreram na Ca-
pital, 30,8% na região me-
tropolitana da Grande São 
Paulo e 22,9% no Interior. 
Mesmo com a alta regis-
trada do Estado de São 
Paulo, os crimes relacio-
nados com roubos de car-
gas no País estão em que-
da, se os números forem 
comparados com aqueles 
registrados em 2017, ano 
considerado o ápice nesse 
setor. Naquele ano ocor-
reram 25.970 roubos de 
carga em todo o território 
nacional, o que represen-
tou cerca de R$ 1,5 bilhão 
de prejuízos. O Estado de 

São Paulo foi responsável 
por 10.584 dos crimes, ou 
40,75%, enquanto o Rio 
de Janeiro respondeu por 
10.599, representando 
40,81% do total. Desde en-
tão, houve um decréscimo 
nos números.

Segundo a Associação 
Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística (NTC), 
as regiões localizadas nas 
proximidades de rodovias 
e numa área distante até 
30 quilômetros da Capital 
paulista são as mais sen-
síveis aos roubos de car-
ga. Esses são locais que, 
geralmente, concentram 
empresas de logística e 
centros de distribuição, 
que costumam transportar 
mercadorias de alto valor 
agregado, como combus-
tíveis, equipamentos ele-
trônicos e medicamentos, 
exatamente aquelas que 
mais atraem as quadrilhas.

Mais: alguns bandos 
especializaram-se em 
roubar produtos perecí-
veis, como alimentos, ci-

garros e bebidas, que são 
repassados e consumidos 
com rapidez. E esse tipo 
de delito ocorre exata-
mente quando a merca-
doria está sendo entregue 
no estabelecimento com-
prador. Já caminhões que 
transportam produtos 
como combustíveis, têx-
teis, equipamentos eletrô-
nicos, defensivos agrícolas 
e itens farmacêuticos são 
alvos do crime organizado 
quando estão transitando 
por rodovias. Os margi-
nais, geralmente, mantêm 
o motorista em cárcere 
privado até que seus ob-
jetivos sejam concluídos. 
No Estado de São Pau 
lo, os municípios de São 
Paulo, Guarulhos e Jundiaí 
são os mais visados pelos 
marginais, mas Cubatão, 
Cajamar, Itaquaquecetu-
ba, Osasco, São Bernardo 
do Campo e Embu das 
Artes também registram 
altos índices.

A Secretaria de Segu-
rança Pública já anunciou 

que vai intensificar o pro-
grama de prevenção e re-
dução de furtos, roubos 
e desvios de carga (Pro-
carga), em vigência des-
de 1997, aumentando a 
repressão a esse tipo de 
delito. Ao mesmo tempo, 
as empresas de transporte 
e logística tratam de ins-
talar cada vez mais siste-
mas de segurança como 
rastreamento e monito-
ramento de veículos, que 
vem dificultando as ações 
dos criminosos. Mas, por 
enquanto, essa é uma luta 
que parece não ter fim.

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

NO DIA DO EMPRESÁRIO CON-
TÁBIL, 12 DE JANEIRO, OS PRO-
FISSIONAIS DA CONTABILIDADE 
TÊM MAIS UMA DATA PARA CO-
MEMORAR. Essa é uma data 
única, criada pela Lei nº 
12.387/2011. Pela essencia-
lidade da sua importância, 
tem uma estrutura jurídica 
própria com foco exclusivo 
de proteger as empresas 

A Essencialidade do Empresário Contábil

Artigo

n José Gilmar 

brasileiras no âmbito pú-
blico e privado.

Segundo a FENACON 
- Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Con-
tábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas, 
somos um contingente de 
aproximadamente 400 mil 
empresas cadastradas pe-
los profissionais da con-
tabilidade registrado no 
sistema Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) e 
Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRC) dis-

tribuídos nos 26 estados e 
no Distrito Federal.

Seu objeto é servir de elo 
entre as empresas e o Esta-
do, no sentido de patroci-
nar a prestação de serviços 
contábeis de qualidade e 
garantir os informes essen-
ciais, na forma da lei de in-
teresse - tanto empresarial 
como do governo.  Outra 
prioridade é executar, pro-
teger, administrar, orientar 
as empresas quanto reto 
uso da legislação fiscal, co-
mercial, previdenciária e, 
principalmente tributária 

com os registros contábeis 
tão essenciais para bem es-
tar econômico e financeiro 
das entidades.

O empresário Contá-
bil é o responsável, ainda, 
na proposição de soluções 
customizadas e perfeita-
mente sincronizadas com 
a recuperação econômica 
dos negócios da empresa. 
Pode ainda evitar erros e 
omissões visíveis na defici-
ência de controles, a distri-
buição não randomizada de 
decisões inequívocas, bem 
como propor planejamento 

estratégico, sugerindo re-
visão de processos, planos 
de metas e objetivos para o 
novo contexto econômico 
na conjuntura pandêmica 
que vivemos.

Mesmo diante de tantos 
desafios, é neste momen-
to econômico que se nota a 
importância do Empresário 
Contábil, servindo por uma 
das mais nobres profissões 
que é o Contador, de estar a 
pari-passu ao lada das em-
presas, aliviando a sua dor, 
aplicando o remédio certo, 
e, no alto de sua capacidade, 

assumir a estratégica missão 
na proteção do seu negócio.

É com orgulho e olhar 
retrospectivo que festeja-
mos o dia do Empresário 
Contábil orgulho dos em-
presários de sucesso, usan-
do a tecnologia, comuni-
cação, conexão e ética. Por 
isso, somos essenciais na 
economia e na recuperação 
das empresas brasileiras. 

JOSÉ GILMAR CARVALHO DE 
BRITO É CONTADOR, MESTRE EM 

CONTABILIDADE, CONSELHEIRO 
DO CRC/GO E DIRETOR 

DO SESCON/GO

VIVEMOS NUM MUNDO COMPE-
TITIVO ONDE AS EMPRESAS FO-
CAM NA LUCRATIVIDADE E NOS 
RESULTADOS PARA ATENDER OS 
ANSEIOS DOS INVESTIDORES. UM 
FATOR QUE ESTÁ SENDO CADA VEZ 
MAIS DISCUTIDO NO MEIO ORGA-
NIZACIONAL, é com relação 
a liderança humanizada. 
Neste novo modelo de pen-
samento, a empresa além 
de buscar entregar resulta-
dos aos investidores busca 
beneficiar todas as partes 
interessadas, ou seja, em-
presas com uma gestão so-
cialmente consciente.

De acordo com o Insti-
tuto do Capitalismo Cons-
ciente Brasil os pilares dos 

Empresas humanizadas são mais procuradas pelos investidores

Artigo

n Cesar Giaconi

de proteger as empresas 

negócios consciente são:
n propósito maior – capaz 
de curar os problemas e 
dores da sociedade;
n incentivo à liderança 
consciente;
n relação equânime entre 
todos os envolvidos 
no negócio;
n preservação da cultura 
consciente que sustenta o 
propósito na prática.

Para ajudar a reflexão 
deste assunto, neste arti-
go trago algumas reflexões 
sobre a importância dos 
relacionamentos entre as 
pessoas dentro da organi-
zação. A primeira pergun-
ta que gostaria de propor 
para reflexão: Por que pre-
ciso criar relacionamen-
tos saudáveis? Somos se-
res humanos sociáveis, ou 
seja, nascemos para viver 
uns com os outros e preci-

samos aprender a desen-
volver relacionamentos 
saudáveis. Não somos uma 
ilha para viver isolados e 
sem outras pessoas não 
conseguimos crescer. 

Você já parou para pen-
sar como dependemos 
das pessoas para poder 
viver? Pense naquele ca-
fezinho que tomamos no 
escritório: existem várias 
etapas na  cadeia do pro-
cesso produtivo e quantas 
pessoas trabalharam para 
você ter aquele momento 
gostoso no seu dia-a-dia. 
E o pessoal da limpeza que 
se dedica para deixar o am-
biente limpo, organizado e 
agradável. Mas alguns po-
dem estar pensando: eles 
são pagos para isso. Traba-
lhei numa empresa onde 
o serviço de limpeza era 
terceirizado. Uma vez eles 

entraram em greve e nós 
pudemos perceber o caos 
que ficou o escritório e os 
banheiros - Como eles são 
importantes na organiza-
ção! Percebo que algumas 
vezes esses profissionais 
não recebem o tratamen-
to que merecem: bom dia, 
boa tarde, um abraço e um 
pouco mais de atenção. 
Isso humaniza o trabalho e 
valoriza o ser humano.

A reflexão que estou 
provocando é como colo-
car um olhar afetuoso para 
a pessoa que convivemos 
no nosso trabalho.  Muitas 
vezes esse discurso acaba 
sendo poético, pois exis-
tem pessoas agressivas, ar-
rogantes, chatas, irritantes 
e etc. Verdade, concordo 
plenamente que vivemos 
num mundo onde encon-
tramos pessoas nos mais 

diversos níveis de evolu-
ção. Porém, acredito que 
pela lei da atração, nin-
guém passa pela nossa vida 
por acaso. Quando convivo 
com pessoas com os predi-
cados acima, costumo me 
perguntar: qual é a opor-
tunidade de aprendizado 
com essa pessoa? Penso 
que cada um dá o que tem 
e lamento que essa pessoa 
ainda age assim (na verda-
de essa pessoa está sendo 
minha professora). Pro-
curo não recriminar, pois 
num passado não muito 
distante também me com-
portava como ela. Na ver-
dade, somos benfeitores 
uns dos outros na escala 
da evolução. Somos uma 
célula no vasto campo da 
vida e estamos interligados 
a tudo e a todos.

O convite que deixo 

aqui:  podemos ser um 
anticorpo nesta sociedade 
doente, para combater a 
falta de tolerância, respeito 
e amor? Quer humanizar 
sua Empresa, sua Equipe? 
Comece pelos relaciona-
mentos interpessoais.

CESAR GIACONI É 
ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO 

DA LIDERANÇA, CESAR TRABALHA 
NA MELHORIA DE PERFORMANCE 

PARA ALAVANCAR RESULTADOS, 
OBTER EXCELÊNCIA NA GESTÃO 

DE PESSOAS E MELHORIA DE 
PROCESSOS. COM CARREIRA 

EXECUTIVA DE 42 ANOS NA 
SCANIA, GIACONI É FORMADO EM 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, 
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, 

GESTÃO EMPRESARIAL, 
MESTRADO EM GESTÃO 

EMPRESARIAL E GESTÃO DE 
PESSOAS E PÓS GRADUANDO DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA PELA 
UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS
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Prefeitura e TJGO firmam cooperação para tratar de processos judiciais 
A Prefeitura de Aparecida 

assinou na tarde desta quar-
ta-feira, 12, Termo de Coope-
ração Técnica com o Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás 
(TJGO). O documento tem 
por objetivo a implantação 
de sistema eletrônico que 
possibilita a consulta ou re-
cebimento de dados de ações 
judiciais em que o município 
seja parte. O termo foi assi-
nado pelo prefeito Gustavo 
Mendanha, procurador geral 
do Município, Fábio Camar-
go, e analista judiciário do 
TJ-GO Roberto Nascimento.

Na ocasião, Gustavo 
Mendanha destacou a im-
portância da cooperação do 
Tribunal com a administração 
pública. “Estamos investindo 

na digitalização de dados da 
prefeitura e na moderniza-
ção da administração muni-
cipal. E, agora, a implantação 
desse sistema eletrônico en-
tre a prefeitura e o Tribunal 
de Justiça será fundamental 
para agilidade de pareceres 
e a modernização da Pro-
curadoria, responsável por 
elaborar medidas judiciais, 
quando solicitadas, e demais 
atos oficiais”, afirmou.

O procurador Fábio Ca-
margo acrescentou que a co-
operação entre prefeitura e 
fórum vai otimizar processos 
e dar celeridade em tratativas 
judiciais. “A prefeitura, por 
meio da Procuradoria Geral 
do Município, vai entrar na 
era digital dos processos e as 

intimações, por exemplo, se-
rão online. Isto é, o município 
adquiriu um sistema eletrô-
nico que vai conversar com 
o sistema do Tribunal. Isso 
vai dar celeridade também 
na divisão de processos por 
categorias de urgência. E cla-
ro, vai otimizar e modernizar 
as tratativas da Procuradoria”.

Para o analista judiciário 
Roberto Nascimento a im-
plantação de infraestrutura 
digital entre as partes é mais 
uma importante ferramenta 
para acompanhar processos 
judiciais e expedientes admi-
nistrativos em que o municí-
pio de Aparecida de Goiânia 
seja parte no banco de dados 
do Tribunal de Justiça.

RAFAEL FREITAS

GOIÂNIA

A ação se faz necessária para proteger as áreas de atos de vandalismo, consumo de entorpecentes, roubos e furtos. Nas primeiras atividades do mês de 
janeiro, foi realizada a prisão de quatro pessoas por furtos e estelionatos

Guarda Municipal intensifica 
patrulhamento na região da 44
CIDICLEY SANTANA  - A Agência 
da Guarda Civil Metropolita-
na de Goiânia (AGCMG), por 
meio do Grupamento Es-
pecializado em Fiscalização 
– Goiânia Mais Segura, tem 
intensificado o patrulha-
mento no entorno do Polo 
Comercial da 44. A ação se 
faz necessária para proteger 
as áreas de atos de vandalis-
mo, consumo de entorpe-
centes, roubos e furtos. Nas 
primeiras atividades do mês 
de janeiro, foi realizada a pri-
são de quatro pessoas por 
furtos e estelionatos.

As ações preventivas re-
alizadas pelas guarnições 
do Goiânia Mais Segura são 
focadas nos pilares do po-
liciamento comunitário de 
aproximação, utilizando o 
contato com as pessoas que 
frequentam as áreas patru-
lhadas. Durante as opera-
ções, são realizados roteiro 
de rondas diárias contem-
plando as vias de acesso pú-
blicas no entorno do Polo 
Comercial da 44 e o trabalho 
de abordagem e busca pes-
soal em situações de funda-
da suspeita.

O roteiro de patrulha-
mento operado pelos guar-
das municipais contempla 
ações de fiscalização, pon-
tos bases (PBs), patrulha-
mento a pé modelo – cos-
me e damião, entre outras. 
Para facilitar as atividades 
em trânsito, as operações 
contam com o apoio da Se-
cretaria Municipal de Mobi-
lidade (SMM).

O presidente coman-

dante da AGCM, Wellington 
Paranhos Ribeiro, comen-
ta que a medida faz parte 
do trabalho de segurança 
preventiva realizado pelas 
guarnições da Guarda Mu-

nicipal em toda a cidade. “Se 
temos um patrulhamento 
constante nessas áreas que, 
hoje, devido à pandemia, 
passaram a ser ainda mais 
utilizadas pelas pessoas 

para fazer suas compras, ga-
rantimos a segurança, pois 
inibimos o vandalismo e, 
principalmente, o consumo 
de drogas e prática de rou-
bos”, ressaltou.

A Coordenação do Goi-
ânia Mais Segura/GCM in-
formou que os trabalhos de 
patrulhamento na região se-
guem diariamente durante 
a semana priorizando os ho-

rários de maior movimento. 
O cidadão pode denunciar 
qualquer tipo de delito nes-
sas áreas ligando para o tele-
fone 153 do Central de Con-
trole Operacional – CCO.

Rodrigo Estrela



Sábado, 15 de janeiro de 2022
Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal4 Social/Geral

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO

DIRETOR PRESIDENTE
Adão dos Reis Gonçalves
adao@gazetadoestado.com.br

COMERCIAL
Tel: (62) 3249-8883 
comercial@gazetadoestado.com.br

PUBLICAÇÃO LEGAL
Tel: (62) 3249-8883 
editais@gazetadoestado.com.br

REDAÇÃO 
redacao@gazetadoestado.com.br

DISTRIBUIÇÃO
go@gazetadoestado.com.br
df@gazetadoestado.com.br

DIREÇÃO GRÁFICA
Érika Sandra

DIAGRAMAÇÃO
Gabriela Nunes

DIREÇÃO DE JORNALISMO
Adão Gonçalves
MTB 3719/GO

EDITOR DE REPORTAGEM
Luís Carlos Castro
MTB 3697/GO 
luisgazetadoestadogo@gmail.com

Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Gazeta Multiplataforma LTDA
CNPJ: 17.766.906/0001-14

n Maria Reis

4

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. 'De volta pra casa' organizado pela R2, plataforma 

de entretenimento e de diversão, em parceria com a 
Bem Dito Produções, confirma mais uma atração: o 
Samba Urgente, com repertório que reúne o melhor 
do samba clássico e hits atuais do pagode. O grupo que 
antes da pandemia, lotava as ruas de Brasília, com rodas 
de samba animadas, começou há quase duas décadas, 
como uma brincadeira despretensiosa entre amigos, 
mas foi o Carnaval de Brasília de 2018, no Clube Recre-
ativo e Esportivo dos Subtenentes e Sargentos da PMDF 
(Cresspom), que trouxe os holofotes para o grupo.

2. Eles se apresentaram de forma gratuita e acaba-
ram conquistando a atenção da plateia, como também 
a admiração. O projeto ‘De volta pra casa’, conta com 
a participação de grandes astros da música. Além do 
grupo Samba Urgente, o cantor e compositor Dilsinho 
é outra atração confirmada, e dono do single de platina 
‘Péssimo Negócio’ e dos hits ‘Pouco a Pouco’, ‘Refém’, 
‘Vizinha’', Dilsinho acumula 9,3 milhões de ouvintes 
mensais no Spotify, além de ter conquistado em 2019 o 
Prêmio Multishow na categoria ‘Melhor Cantor do Ano’

Trabalho independente
Fruto do amadurecimento de um longo trabalho, 

ZEFO VOL.1 é o primeiro disco de Josefo, codinome do 
músico goiano José Victor Rezende (24), lançado nas 
principais plataformas de streaming, gravado, produ-
zido e mixado no estúdio caseiro do artista. O álbum é 
composto por nove faixas autorais que se entrelaçam, 
com sonoridade hipnotizante tomada por referências 
do rock psicodélico. Entre as faixas que compõem o 
disco estão ”Brincar de Esconder”, “O físico” e as novas 
versões “Libertar” e “Gameboy” .

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O 
chocolate amargo 
pode entrar na dieta e 
ajudar a emagrecer.
n LIBERADO - Está 
aberta para o público, 
a esplanada do 
Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, desde a 
terça-feira, dia (11), 
local bem frequentado 
nos finais de semana 
para visitação e 
práticas de esportes.
n DIVERSÃO NAS 
FÉRIAS - As férias 
estão rolando e o 
Flamboyant Shopping 
oferece diversão 
para toda família. 
Uma das novidades 
para a garotada 
é uma atração 
surpreendente, com 
entrada franca. 
Nessa temporada, 
pessoas de todas as 
idades ainda podem 
aproveitar o Expresso 
Flamboyant, as 
estreias de cinema, 
os restaurantes do 
Polo Gastronômico e 
a pista de patinação 
no gelo

n POP ROMÂNTICO 
- O novo videoclipe 
do cantor Alves, 
gravado em Goiânia 
“Contramão” traz 
a história de um 
relacionamento 
amoroso, já tóxico 
pelo número de idas 
e vindas e também 
pelas diferenças 
entre o casal, que 
já está em todas as 
plataformas digitais, 
incluindo um contrato 
exclusivo com o 
TikTok e a plataforma 
de streaming Resso

BANCO DA 
BM 
Depois da 
repercussão 
positiva do 
seu primeiro 
DVD “Bar da 
Bebedeira”, 
lançado no 
início de 2020, 
e alcançando 
o top 10 nas 
rádios de todo 
País, Hugo 
Matta se 
prepara para o 
lançamento do 
seu projeto, o 
EP “Banco da 
BM”. O álbum, 
com cinco 
faixas musicais, contará com a participação da dupla 
Zé Ricardo & Thiago e com a gravação do clipe da 
música de trabalho, mesma faixa que nomeia o álbum

Sandro Juliano

FEIJOADA PUXADINHO 
Neste sábado, dia 15, a partir das 14 horas, o grupo 
Sorriso Maroto (foto), diPropósito e a banda Categoria 
de Base vão animar a ‘Feijoada Puxadinho’ no espaço 
Music Stage. A programação da  tarde será recheada 
de muito pagode, samba, comida gostosa, bebida 
gelada, gente bonita e muita vibe

Divulgação

Divulgação

Novo álbum eletrônico de cantora 
sul-africana Msaki relembra 
massacre em mina

Acompanhada por sin-
tetizadores aveludados e 
batidas eletrônicas desa-
celeradas, o novo álbum 
da cantora sul-africana 
Msaki revisita o massacre 
de dezenas de mineiros 
pela polícia em 2012, que, 
segundo ela, a inspirou a 
protestar contra injustiças 
sociais. 

Cantando em seu idio-
ma materno, o xhosa, a 
voz suave de Msaki bus-
ca expressar a tristeza e 
a decepção sentidas por 
muitos após o confronto 
entre policiais e grevistas 
na mina de platina de Ma-
rikana, 110 quilômetros a 
noroeste de Johanesburgo.

Foram mortas 44 pes-
soas na mais violenta re-
pressão policial desde o 
fim do regime supremacis-
ta branco do país. 

O álbum “Platinumb 
Heart Beating” foi lançado 
no final do ano passado. 
O título é um trocadilho 
que faz referência ao cin-
turão de platina da África 

do sul, mas também ao 
“estado emocional de en-
torpecimento/dormência” 
que muitos sentiram após 
testemunharem o episó-
dio de brutalidade policial, 
disse a artista. 

“A primeira canção que 
escrevi foi ́ Blood, Guns and 
Revolutions´, sobre Marika-
na e o cinturão da platina”, 
disse a cantora em entre-
vista à Reuters TV. “Parecia 
apropriado. Esse foi o mo-
mento que me levou a fazer 
um álbum de protesto”. 

Entre os mortos no 
que ficou conhecido 
como o “Massacre de 
Marikana” estavam 34 
mineiros que foram ba-
leados e mortos na mina 
de Lonmin. Para muitos, 
o episódio frustrou as es-
peranças de que a violen-
ta repressão do Estado a 
protestos tivesse ficado 
no passado com o regime 
do apartheid. O massa-
cre completa 10 anos em 
agosto deste ano. 

TAURAI MADUNA/MSN

"Minha mãe me obrigou a fazer", diz Taís 
Araújo sobre festa de 15 anos

O aniversário de 15 anos 
é algo muito esperado pela 
maioria das meninas, mas 
nem todas. Na quinta-feira 
(13), a atriz Taís Araújo abriu 
o baú de fotos da sua festa 
de debutante e revelou que 
na época foi obrigada pela 
mãe a fazer a celebração.

“Clube das debutantes 
que não queriam tirar fotos: 
1 membro! Nessa época eu 
já trabalhava como mode-
lo e não queria nem festa, 
quanto mais tirar fotos, mas 
minha mãe me obrigou a 
fazer festa com fotógrafo”, 
escreveu Taís na legenda.

“Hoje me arrependo de 
não ter tirado fotos melho-
res desse momento. Aiai, 
mãe não é tudo igual, mas 
elas sempre sabem mui-
to né? P.S: SIM! Essa é a @
fillards e a gente se conhe-
ce sim todo esse tempo”, 
finalizou ela.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Mercado e Marketing
SAFRA 2021 - CRV Industrial, usina sucroenergética, localizada em Carmo do Rio Verde (GO), encerrou 
a safra 2021, com recorde na produção de açúcar cristal.  Essa foi a vigésima safra da unidade e foram 
produzidos 2.600.986 sacos. Além da produção de açúcar, a unidade produziu álcool 70%, etanol 
hidratado, etanol anidro, açúcar cristal e energia limpa. A CRV Industrial é emissora de créditos de 
descarbonização dentro do programa Renovabio – Política Nacional de Biocombustíveis – que tem como 
objetivo a  redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Mulher pergunta pro marido:
– Meu bem, que você faria 

se soubesse que o mundo 
ia acabar daqui a dez minutos?
– Eu faria amor com você, querida!
– E nos outros nove minutos e meio?

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

American Cookies 
lança linha refrescante 
para o verão
CAMPANHA ‘DE BOA 
NO VERÃO’ - A American 
Cookies acaba de lançar a 
campanha “De boa no verão”, 
com um cardápio especial 
de novidades geladinhas. 
Entre os lançamentos de 
produtos refrescantes 
combinados com os seus 
famosos cookies americanos, 
em versões tradicionais ou 
recheadas, está o American 
Shake de Red Velvet e Leite 
Ninho, 400ml, por R$ 20,00; 
o Sandwich Recheiudo , por R$ 26,90, com dois cookies clássicos de chocolate,  nutella com sorvete 
de creme; o Slay , 180ml, R$ 14,90, são duas bolas de sorvete de creme ou flor di latte  mais pedaços 
de cookie clássico ao leite mais calda de preferência, e o Fancy, 180ml, por R$ 14,90  com duas bolas 
de sorvete mais pedaços de cookie brownie, com chantilly, mais farofinha de cookie brownie.  Já para 
as versões de bebidas, a aposta da marca está no Bubble Soda de Limão Siciliano, 400ml, por 16,50; o 
Bubble Refrescante de Maracujá, 400ml, por 17,50 , com base de chá mate mai xarope de maracujá e 
o Americano Gelado, 400ml, por R$ 9,90, café expresso com gelo. As novidades estão disponíveis nas 
quatro unidades físicas de Goiânia, Buena Vista Shopping; Passeio das Águas Shopping; unidades na 
Av.T-9,  e Avenida Milão; na unidade do Shopping Sul, em Valparaíso (GO), e na loja de Caldas Novas, e 
disponível no delivery (American Cookies Verão).

Boticário traz de volta 
a campanha de verão Boti Promo
PRODUTOS EM PROMOÇÃO COM 
ATÉ 50% - Com uma campanha 
inspirada nos bons momentos do verão, 
a Boti Promo está de volta às lojas o 
Boticário. São mais de 600 produtos 
com até 50% de desconto. Entre os 
destaques, a promoção conta com itens 
de perfumaria e para os cuidados com a 
pele do corpo e os cabelos depois de sol, praia e piscina.

Walt Disney completa 50 anos
Neste mês de janeiro, o McDonalds em comemoração 
aos 50 anos do Walt Disney World apresenta uma 
das mais aguardadas campanhas com 50 brindes 
de personagens da empresa de animação. Além do 
clássico Mickey Mouse, há brinquedos de filmes como 
O Rei Leão, Procurando Nemo, Frozen, Os Incríveis, 
Star Wars entre outros. Os brindes farão parte do 
pacote McLanche Feliz, direcionado ao público infanto 
juvenil. Cada brinquedo será acompanhado de um 
cenário holográfico dos principais ambientes do parque 
Walt Disney World como o Magic Kingdom, Disney’s 
Hollywood Studios, Epcot e o Animal Kingdom e uma 
base para que, assim, o público monte um pequeno 
palco com seu personagem.Os brindes de 50 anos do 
Walt Disney World podem ser adquiridos por meio de 
um McLanche Feliz, da McDonalds

Fotos: Divulgação/Ilustração

Não há exibição. 
Malhação “Sonhos”

resumo de novelas

Nos Tempos do Imperador

Reality Show

Quanto Mais Vida Melhor

Um Lugar ao Sol

Pilar e Ana trabalham 
no hospital de campanha. 
Vitória pensa em vender 
o cassino, e Clemência 
se desespera. Gastão se 
oferece para ocupar o 
lugar de um possível ali-
ado de Tonico. Isabel se 
frustra ao perceber que 
não está grávida. Luísa e 
Pedro se correspondem. 
Celestina estranha os es-
quecimentos de Nicolau. 
Vitória descobre que o 

cassino está com dívidas 
e não consegue vendê-lo. 
Samuel aconselha Ber-
nardinho. Celestina gar-
ante que ajudará Nicolau. 
Tonico provoca Dolores. 
Tonico visita Mercedes. 
Tonico se preocupa sobre 
os cuidados com Mer-
cedes. Zayla presenteia 
Justina com o camafeu 
de Abena. Justina e Gue-
bo se casam. Há uma 
passagem de tempo. 

Neném joga bem e con-
firma a vitória do Améri-
ca. Carmem pede para 
Marcelo ajudar a afastar 
Pink de Gabriel. Conrado 
implica com Roni. Marce-
lo questiona Flávia sobre 
Pink. Guilherme pensa 
em aceitar o convite pa-
ra o almoço em família 
na casa de Tina. Flávia 
passa a noite com Gabri-
el. Ingrid descobre que a 
paixão de Murilo é Flávia 

e fica furiosa. Rose pen-
sa em Neném. Osvaldo e 
Nedda se beijam. Flávia 
beija Gabriel e vê Guil-
herme. Flávia vê a Morte. 
Guilherme afirma a Nunes 
que dará o flagra em 
Neném e Rose. Neném se 
despede de Paula. Rose 
revela a Neném que é es-
posa de Guilherme. Rose 
pede para que Neném 
não revele sobre o pas-
sado dos dois. 

Raul Gil - Raul Gil 
com seu bom humor e 
irreverência inova com 
as revelações da músi-
ca brasileira no concur-
so Jovens Talentos, a 
polêmica do Pra Quem 
Você tira o Chapéu? e os 
talentos da molecada.
A Fantástica Máquina 
de Sonhos - Depois de 
descobrirem que a tele-
dramaturgia está parada, 
e talvez nunca mais volte 

a produzir novelas, Naty, 
Joca, Beto e Luna entram 
nos estúdios do SBT com 
uma missão: achar a lâm-
pada mágica e fazer com 
que a Máquina de Son-
hos volte a funcionar.
Bake off Brasil - A Cereja 
do Bolo -  Os momentos 
marcantes, os resultados 
mais surpreendentes, os 
truques culinários e os bas-
tidores das receitas da ten-
da mais doce do Brasil.

Noca avisa a Ravi que 
Lara viajou para Pouso 
Feliz. Christian/Renato vê 
Yasmin com Francisco e 
tenta falar com Ravi. Joy 
ameaça contar a verdade 
sobre Christian/Renato se 
ele não ajudar Ravi a cuidar 
de Francisco. Roney impli-
ca com a roupa que Steph-
any ganha de Érica. Érica 
se desespera ao ver a irmã 
machucada e pede ajuda a 
Santiago. Christian/Renato 
se preocupa ao saber que 
Ravi foi para Pouso Feliz 

atrás de Lara. Lara e Ma-
teus se reconciliam. San-
tiago vê algo estranho no 
relatório financeiro e pede 
explicações a Christian/
Renato. Lara fica descon-
certada diante de Mate-
us ao ouvir a mensagem 
de Christian/Renato. 
Bárbara conta a Nicole 
que Santiago hospedou 
Stephany no apart-hotel 
e informa a Roney o pa-
radeiro da mulher. Marie 
pergunta a Mateus se ele 
vai se separar de Lara. 
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“NÃO MORRE AQUELE QUE DEIXOU 
NA TERRA A MELODIA DE SEU CÂNTI-
CO NA MÚSICA DE SEUS VERSOS.”
CORA CORALINA. Homens e 
mulheres criam a partir de 
combinações das notas que 
fazem da música uma das 
artes mais apreciadas no 
mundo: a composição. Co-
memorado em 15 de janeiro, 
o dia do compositor é em 
razão da fundação da Socie-
dade de Autores e Compo-
sitores do México – SACM. 
Entretanto, somente no ano 
de 1983 se tornou oficial no 
mundo inteiro. No Brasil, 
o dia 07 de outubro, é o dia 
do compositor brasileiro, e 
a data foi criada pelo cantor 
e compositor Herivelto Mar-
tins para homenagear o pro-
fissional das canções.

Composição é contar 
uma história na qual as no-
tas musicais são palavras e 

Goiânia como celeiro de composições

Artigo

n Zander Fábio 
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o texto é a solfa que outros 
músicos leem para executar 
a música e recontar a histó-
ria criada pelo compositor. 
Apesar do trabalho de com-
por música ser uma ativi-
dade profissional dos tem-
pos mais remotos. Porém, 
no Brasil, somente no ano 
de 2021, foi publicada a Lei 
Nº 14.258 que dispõe sobre 
o exercício da profissão de 
compositor que determina 
que a atividade é profissão 
artística. Apenas recente-
mente, o Estado brasileiro 
reconheceu em sua legisla-
ção a profissão.

Tudo que há na cadeia 
produtiva da música, no 
show business e indústria 
fonográfica só existe em fun-
ção da composição musical. 
Sem o trabalho do composi-
tor e do letrista, o mercado de 
música popular não existiria. 
Do produtor ao consumi-
dor de música tudo depende 
da criação dos composito-
res que despertam emoções 
com suas canções.

A cidade de Goiânia 

é rica em composito-
res desconhecidos para 
o público em geral, mas 
com canções conhecidas 
no país e no mundo in-
teiro. O município é um 
dos maiores centros de 
composição musical po-
pular do país com grandes 
nomes, principalmente 
na música sertaneja.  A 
metodologia de trabalho 
utilizada é em conjunto 
com outros compositores 
que se reúnem exclusiva-
mente para compor.

A Secretaria Munici-
pal de Cultura de Goiânia 
está sempre aberta ao di-
álogo com todos os pro-
fissionais da composição 
e estabelece comunicação 
com toda a população. To-
dos são bem-vindos (as) 
ao espaço para contar 
suas histórias, processo 
criativo e de trabalho em 
compor canções que sem-
pre nos emocionam.

ZANDER FÁBIO É 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

CULTURA DE GOIÂNIA

n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

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

Boni Natural Oral Care
Uma linha de produtos orais 
veganos moderna e totalmente 
conectada com a sustentabilidade
A linha é composta por três cremes 
dentais para atender necessidades 
específicas, um enxaguatório bucal sem 
álcool e escova dental de bambu com 
cerdas de carvão ativado. Produtos 

totalmente voltados para o bem, contendo 
fórmulas eficazes desenvolvidas somente com 
ativos vegetais e minerais, sem ingredientes 
sintéticos ou químicos. Nenhum produto é 
testado em animais.

Os produtos da linha BONI NATURAL 
ORAL CARE não contêm Parabenos 
(conservantes químicos que impedem o 
surgimento de fungos e bactérias) e não 
contem flúor. 
CREME DENTAL BRANQUEADOR MENTA 
E CARVÃO VEGETAL – Preço Sugerido: 

R$19,99 O Creme Dental Menta e 

Carvão da Linha Boni Natural, tem eficácia 
comprovada em Laboratórios regulamentados e 
homologados, promove o branqueamento natural e 
seguro dos dentes. Preserva e cuida do esmalte dos 
dentes, pois sua abrasividade é leve e não deixa 
resíduos de porosidade.

A combinação dos óleos essenciais de Hortelã 
e Melaleuca proporcionam agradável sensação de 
refrescância e garante uma higiene bucal saudável 
e sustentável eliminando 99, 9% das bactérias 
causadoras dos males bucais, auxiliando na 
prevenção de cáries, placa e mau hálito.

CREME DENTAL MENTA E MELALEUCA – Preço sugerido: R$16,50 
O Creme Dental sem Flúor Boni Natural Menta e Melaleuca promove uma 
higienização bucal completa e eficaz, com uma formulação por óleos essencial 
de Melaleuca, que possui propriedades antissépticas, antifúngicas, parasiticidas, 
germicidas, antibacterianas e anti-inflamatórias. Também contém óleo essencial de 
Menta, que mantém um hálito refrescante e natural. A fórmula exclusiva elimina 99,9% 
das bactérias causadoras das cáries, placas e mau hálito.

CREME DENTAL HORTELÃ E CÚRCUMA – Preço sugerido: R$ 19,99 
O Creme Dental Natural Hortelã & Cúrcuma tem comprovação de eficácia, realizadas 
em laboratórios homologados. A cúrcuma tem ação anti-inflamatória, antioxidante, 
antibacteriana entre outros benefícios para a saúde bucal. Combinado com óleo 
essencial de hortelã proporciona um efeito calmante e garante um hálito ainda mais 
refrescante.

ENXAGUATÓRIO BUCAL NATURAL BONI – 500 ml – Preço sugerido: R$ 37,99 
O Enxaguante Bucal Menta e Melaleuca da Boni Natural foi desenvolvido com muito 
cuidado para o bem-estar e saúde bucal. O Enxaguante possui em sua fórmula óleos 
essenciais de Menta, Melaleuca e Toranja, que possuem propriedades antissépticas, 
antifúngicas, parasiticidas, germicidas, antibacterianas e anti-inflamatórias, que 
lhe atribuem inúmeros benefícios. Mata 99,9% das principais bactérias e fungos 
causadores dos males bucais, auxiliando na prevenção de cáries, placa e do mau hálito, 
após 1 minuto de enxágue. 

Não contem álcool (O uso diário dos enxaguatórios com álcool não é recomendado, 
pois a alta concentração pode matar as bactérias que compõe a flora bucal.)

É o complemento à escovação, pois atua onde a escova e fio dental não chegam 
realizando a assepsia e deixando uma sensação incrível de refrescância e limpeza.
ESCOVA DENTAL DE BAMBU COM CERDAS DE CARVÃO ATIVIVADO – Preço 

sugerido: R$ 27,50 A Escova Dental de Bambu da Boni Natural é uma alternativa 
real aos produtos tradicionais, uma atitude para se consumir menos plásticos e ajudar à 
sustentabilidade do planeta. 

O cabo de bambu é 100% biodegradável e as cerdas macias e suaves de carvão 
ativado não permitem a proliferação de bactérias por até 90 dias. Com certeza esse 
produto é uma inovação na escovação diária dos dentes. A linha completa Boni Oral 
Care pode ser encontrada na loja virtual da marca www.lojaboninatural.com.br e em 
outras conceituadas perfumarias on line, além de farmácias e drogarias de todo o Brasil. 
Instagram: @boninatural

RECENTEMENTE, A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
(SMM) DE GOIÂNIA DIVULGOU 
RELATÓRIO COM O RANKING DAS 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO MAIS CO-
METIDAS AO LONGO DE 2021.  Em 
destaque, além do excesso 
de velocidade e do desrespei-
to ao sinal vermelho, estava a 
infração de transitar em faixa 
exclusiva dedicada ao trans-
porte público. 

Os dados não trazem 
nenhuma novidade, já que 
evidenciam sintomas de ma-
zelas nacionais: o excesso de 
velocidade – comportamento 
negligente responsável por in-
contáveis acidentes em todo o 
país e o descaso de todos nós 
pelo transporte público. 

Muito poderia se dizer 
sobre a necessidade de in-
vestimentos em mobilidade 
no Brasil, o que é um fato, 
mas outras causas também 
podem estar diretamente co-
nectadas ao desrespeito pelo 
espaço dedicado ao trans-
porte público. 

Parte do problema é gera-
da do desconhecimento dos 
motoristas sobre a existência 
das faixas exclusivas ou so-
bre a importância delas. Em 
Goiânia a proposta de criação 
dos corredores exclusivos não 
é nova, embora nunca tenha 
conquistado a merecida aten-
ção dos poderes públicos. 
Sem a priorização por parte 
de quem governa, não é fac-
tível esperar dedicação e res-
peito de quem é governado.  

No ranking de infrações de trânsito, 
desrespeito sai campeão 

Artigo

n Alessandro Moura 

tas musicais são palavras e 

Outra causa que pode ser 
atribuída ao fenômeno da 
quantidade de multas por 
desrespeito à faixa exclusi-
va do transporte público é o 
comportamento (que todos 
nós manifestamos em algum 
nível) de menosprezo pelo 
que é público, em nome do 
interesse particular. 

Longe de ser um adjetivo 
somente dos goianienses, a 
alcunha cabe a (quase) todo 
brasileiro: a mania de atribuir 
maior importância aos seus 
interesses e objetivos pesso-
ais em detrimento do interes-
se coletivo, sobretudo quan-
do existe a possibilidade de 
tirar alguma vantagem pes-
soal (como utilizar de uma 
faixa menos congestionada). 

O que vemos no trânsito 
é apenas um sintoma do aco-
metimento maior: a normose 
da cidadania. O mal pode ser 
observado em pacientes que 
manifestam o desrespeito à 
lei e a quase certeza da impu-
nidade, a inversão de valores 
que dá prêmio ao egoísta ou, 
nos casos mais graves, a recusa 
em identificar no próximo um 
semelhante, o que pode levar a 
comportamentos como des-
prezo ou preconceito. 

Muito pouco estudado 
pela ciência corrente, a doen-
ça ao que parece é transmi-
tida pelo mal exemplo, pela 
falta da consciência coletiva 
ou pela terceirização da solu-
ção dos problemas comuns. 
Em casos cada vez menos 
raros, há a combinação dos 
agentes patogênicos. 

Até onde se sabe, o mal é 
mais eficazmente combatido 
quando encontra seu arquir-

rival: o bom exemplo. Que 
em 2022, sejamos nós os por-
tadores do antídoto. E que a 
cura efetivamente inicie.  

ALESSANDRO MOURA É 
DOUTORANDO EM DIREITO, 

GESTOR JURÍDICO DO GRUPO 
HP TRANSPORTES COLETIVOS, 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E 
ESPECIALISTA DO MOVA-SE FÓRUM 

DE MOBILIDADE 
O MOVA-SE FÓRUM DE 

MOBILIDADE É UMA INICIATIVA 
SEM FINS LUCRATIVOS E SEM 

VINCULAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA 
QUE QUER DISCUTIR O PASSADO, 

O PRESENTE E O FUTURO DA 
MOBILIDADE URBANA. COM 
ESPECIALISTAS, TÉCNICOS E 

PROFESSORES, A INICIATIVA QUER 
PROMOVER ALTERNATIVAS PARA 

PROBLEMAS CHAVE DA MOBILIDADE 
E FOMENTAR O DEBATE COM AS 

DIVERSAS VOZES 
DA OPINIÃO PÚBLICA. 

NUM MOMENTO EM QUE A 
MOBILIDADE URBANA FOI COLOCADA 
NO SEU PIOR PATAMAR DA HISTÓRIA, 
É IMPORTANTE NOS PERGUNTARMOS 

SOBRE O FUTURO DO IR E VIR DE 
TODA SOCIEDADE. O TRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS, 
BICICLETAS, APLICATIVOS DE 

TRANSPORTE, PEDESTRES E CARROS 
PARTICULARES PRECISAM CONVIVER 

EM HARMONIA E CUMPRIR, CADA UM 
O SEU PAPEL NESSA ENGRENAGEM. 

MAS COMO CHEGAR A UM MODELO 
IDEAL? É PRECISO DISCUTIR A 

CIDADE, AS PESSOAS, URBANISMO E 
MOBILIDADE. COM EMBASAMENTO 

TÉCNICO QUEREMOS APONTAR 
CAMINHOS E SOLUÇÕES PARA 

REESTRUTURAR A MOBILIDADE 
URBANA PARA O PERÍODO PÓS 

PANDEMIA TENDO COMO BASE A 
REFUNDAÇÃO DO TRANSPORTE 

PÚBLICO URBANO E OS PRINCÍPIOS 
DA LEI FEDERAL DA MOBILIDADE.
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ECCO
HERMENEUTICA

LASTMDLV
IBUSPEA
SRRAL

DEPRIMENTE
MUTUASDI

VBLOCAR
MINISTERIO
TSEUSURAD

CORQMA
CONSUMIDOR

NACONITO
TRUDEOS

RIZICULTURA

Narrativa
histórica 

dividida em
séculos

Executa 
correta-
mente (o

plano)

1.555, em
romanos

Principado
locali-

zado nos
Pirineus

Região 
Adminis-
trativa

(abrev.)

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Letra que
precede o
apóstrofo

"Um dia a
casa (?)"

(dito)

Gás 
usado em 
técnicas de
criogenia

Cobrança
de juros
exorbi-
tantes

Máquina 
ausente no
planador

Instância
superior
ao TRE
(sigla)

Veste de
indianas

"Top (?)",
antiga

novela da
Globo

Estado do
Palácio

dos Leões
(sigla)

Benefi-
ciário das
ações do
Procon

Erva ve-
nenosa de

regiões 
temperadas

Atividade
econô-
mica da
China

Pintor que ajudou a
introduzir o Impres-
sionismo no Brasil

Ópera cômica de
Richard Strauss

Tudo, na
internet

Ilha, em
francês

Que causa
abatimento

moral

Estudo in-
terpretativo
das leis
Último,

em inglês
Igor

Butman,
saxofo-

nista russo

Uma das
mais pres-
tigiadas
universi-

dades 
brasileiras

Time de
futebol de
Roraima Pedra de

antigos relógios

Recíprocas
Órgão do
Executivo

federal

Alugar; arrendar
A maior cobra
peçonhenta da
América do Sul 

Metal utilizado em
ligas com o cádmio

Artigo definido
masculino plural

Grosseiro;
indelicado

Tesla
(símbolo)

3/île. 4/baré — last. 5/model. 7/acônito. 8/centúria. 14/eliseu visconti.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Já reparou que sempre 
tem algo pra representar 

algo? A pomba representa 
a paz, galinha preta 

a macumba, fidelidade 
o homem.

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




