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AO QUE TUDO INDICA, O COMÉR-
CIO BILATERAL BRASIL-RÚSSIA 
SOFRERÁ UM IMPACTO NEGATI-
VO ACENTUADO NOS PRÓXIMOS 
MESES, EM FUNÇÃO DA GUERRA 
ENTRE AQUELE PAÍS E A UCRÂ-
NIA, QUE PARECE LONGE DE UMA 
SOLUÇÃO PACÍFICA. Ainda que 
cerca de 600 mil toneladas 
de fertilizantes russos este-
jam a caminho de portos 
brasileiros – e pelo menos 
250 mil toneladas com 
destino ao porto de Santos 
–, está prevista uma inter-
rupção nesse fornecimen-
to, em razão das sanções 
que estão sendo impostas 
à Rússia e que deverão per-
sistir por bom tempo no 
período pós-guerra, com 
consequências imprevisí-
veis para a próxima safra 
de grãos no Brasil. 

Obviamente, esse im-
pacto não dar-se-á apenas 
na compra de fertilizan-
tes e na safra de grãos, 
que depende diretamente 
desse insumo importado, 
mas em todos os produtos 
da corrente de comércio, 
ainda que a Rússia, com a 
nona população do mun-
do, ocupe apenas a 36ª po-
sição entre os destinos para 
onde o Brasil mais exporta. 
Em 2021, o Brasil vendeu 
um total de US$ 1,7 bilhão 
em produtos para a Rús-
sia, o equivalente a 0,6% 
das exportações totais, a 
menor participação em 
vinte anos. Aliás, a Rússia 
já foi a maior compradora 
de carnes do Brasil, espe-
cialmente a suína, mas o 
posto passou para a China, 
a partir de 2019. 

Seja como for, é im-
portante que o Brasil au-
mente o seu intercâmbio 
com outros países e blo-
cos para minorar possíveis 

Parceria com as grandes potências 

Artigo

n Liana Lourenço 

decréscimos no comércio 
com a Rússia.  Por isso, são 
inadiáveis entendimentos 
que estimulem a adoção 
de medidas que possam 
facilitar os negócios com 
Estados Unidos, China e 
União Europeia (UE). 

Aliás, já existe o Acor-
do Brasil-Estados Unidos 
de Comércio e Cooperação 
Econômica (Atec, na sigla 
em inglês), assinado em 
2011, que acaba de receber 
um adendo. É um acordo 
que trata de facilitar o co-
mércio e a administração 
aduaneira, além de esta-
belecer boas práticas re-
gulatórias e anticorrupção 
e reduzir barreiras não ta-
rifárias. Ao mesmo tempo, 
esse documento procura 
livrar o Brasil das amarras 
impostas pelo Mercosul, 
especialmente aquelas re-
gras que impõem a apro-
vação de medidas por to-
dos os membros do bloco. 
E que dificultaram, desde 
a criação do Mercosul em 
1991, a assinatura de acor-
dos com outros blocos eco-
nômicos ou países. 

Embora os Estados Uni-
dos não sejam mais o prin-
cipal parceiro comercial do 
País, posto hoje ocupado 
pela China, o intercâmbio 
comercial entre as duas na-
ções vem crescendo desde 
2020, quando atingiu o pior 
resultado desde 2011. Bas-
ta ver que, em 2021, houve 
um crescimento de 57% no 
fluxo comercial, que su-
biu de US$ 45 bilhões, em 
2020, para US$ 70 bilhões. 
No entanto, a balança fi-
cou negativa para o Brasil 
em US$ 8 bilhões, o maior 
déficit desde 2013.

Também importante 
é o incremento do inter-
câmbio com a China, que, 
em 2021, chegou a US$ 135 
bilhões, o maior valor da 
História. Foi o quarto ano 
consecutivo de recorde nos 
valores comercializados 

entre os dois países. Se-
gundo dados do Ministério 
da Economia, as empresas 
brasileiras venderam US$ 
87,9 bilhões em produtos 
para a China, um incre-
mento de 29% na compa-
ração com 2020. E compra-
ram US$ 47,6 bilhões, 37% 
a mais que no ano anterior. 
De 2016 até o ano passado, 
as trocas entre os dois paí-
ses registraram um avanço 
de 130%, num período em 
que o intercâmbio com os 
Estados Unidos cresceu 
apenas 50%.

Com a UE, depois de 
uma década de poucos ne-
gócios, o Mercosul assinou 
em junho de 2019 um acor-
do de livre-comércio, que 
ainda não entrou em vigor 
em toda a sua amplitude, 
em razão das resistências 
de concessões na área am-
biental por parte do gover-
no brasileiro, do aprofun-
damento da degradação 
ambiental no Brasil e da 
crise interna no Mercosul. 
O acordo iria garantir aces-
so a diversos segmentos 
e serviços, além de redu-
zir custos dos trâmites de 
importação, exportação e 
trânsito de bens.

Com a crise no Leste 
Europeu, o que se espera é 
que as alternativas com as 
demais potências econô-
micas sejam viabilizadas e 
incrementadas para que o 
comércio exterior, com re-
gras mais modernas, con-
tinue a crescer.
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Cinco opções de destino para presentear no mês das 
Mães
Para as mães adoram viajar listamos algumas opções de 
hospedagem e destinos que podem ser o presente mais que 

especial neste mês de maio 

O Dia das Mães é comemorado amanhã, dia 8 de maio, mas o presente pode ser ofertado em 
qualquer fase do mês ou do ano, já que elas são um presente em todos os momentos. Uma 
sondagem realizada pela CDL Goiânia mostrou que 77% dos que opinaram têm a intenção 

de presentear na data. Na pesquisa a maioria deve presentear com roupas e calçados, perfumes e 
cosméticos, entre outros, mas já pensou em surpreender a sua mãe com uma viagem? Pensando 
nisso, listamos cinco destinos celebrados para as mamães que amam viajar e que podem ser 
aproveitados em família. Entre as opções estão cidades nos estados do Ceará, Bahia, São Paulo, 
Santa Catarina e Rio de Janeiro.

No Ceará, a opção 
fica por conta do 
Dom Pedro Laguna 
Beach Resort & Golf, 
no município de 
Aquiraz, a 45 km do 
aeroporto de Fortaleza. 
A cidade é conhecida 
por suas praias 
exuberantes, com 
formação de falésias, 
palmeiras, dunas e 
lagoas. Aquiraz possui 
ainda oito praias 
com características 
muito próprias, que 
privilegiam quem está 
em busca de sossego 
ou até mesmo da 
alta movimentação 
trazida por atrações 
como o Beach Park. No Centro de Rendeiras da Prainha é possível encontrar o melhor do artesanato 
produzido no Ceará e também roupas, sapatos e outros produtos para a casa.

Na Bahia, o 
Ondas Praia Resort 
é o destino certo 
para quem quer 
se hospedar em 
Porto Seguro. E na 
cidade, muitos são os 
atrativos com preços 
que também cabem 
no bolso. Entre as 
opções estão o Centro 
Histórico, Museu, 
Farol, o complexo de 
lazer Tôa Tôa e ainda 
a passarela mais 
famosa da região, que 
ganha ainda mais brilho à noite e conta com várias opções de lojas e alimentação que misturam a 
gastronomia portuguesa, indígena e baiana.

Para as mães que preferem o frio, o presente pode ser a hospedagem na intimista pousada 
Là-Bas, que fica em Campos do Jordão-SP. A cidade que é conhecida como a “Suíça Brasileira”, 
mistura turismo de aventura, passeios gastronômicos e programações sazonais como o Festival 
de Inverno. Na cidade, a Vila Capivari é o principal ponto de encontro dos turistas por ser um bairro 
temático inspirado pelo clima frio e influenciado pela presença europeia na cidade. Por lá, encontra-
se tudo que remete ao frio e à Europa, como casas de fondue e chocolate, cervejarias e lojas de 
roupas de frio. 

O hotel Solar Pedra da Ilha fica na cidade de Penha (SC) sendo uma boa opção para quem 
prefere a diversão em família e ainda tem crianças já que está estrategicamente situado ao lado do 
parque temático Beto Carrero World. Além disso, entre outros atrativos, estão os passeios em meio a 
natureza para quem gosta de fazer trilhas, um litoral recheado de belas praias, capelas para visitar e 
ótimos pubs e restaurantes, onde é possível degustar a culinária açoriana à base de frutos do mar.

Para as mães mais requintadas e que amam o ar cosmopolita, o Hotel Nacional no Rio de 
Janeiro é o presente ideal. Na cidade maravilhosa, o céu é o limite e diversão é o que não falta. 
Entre as opções de lazer está pedalar pela orla da Zona Sul, fazer um passeio com o Bondinho 
de Santa Teresa, curtir um passeio de Barco pela Baía de Guanabara e é claro, conhecer ou 
até mesmo revisitar 
os pontos turísticos 
mais queridinhos da 
cidade como o Pão 
de Açúcar, Cristo 
Redentor, os Arcos 
da Lapa e muitos 
outros.  Para mais 
informações sobre 
os valores para 
reservas nos cinco 
empreendimentos ou 
disponibilidade basta 
acessar o site www.
wamhoteis.com.br 
ou ligar pela central 
de atendimento 0800 
620 7575.

Fotos: Divulgação
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Mendanha intensifica diálogo 
com diversos segmentos em 
Anápolis, Goiânia e Trindade
Divulgação 

MAIO AMARELO

Palácio Araguaia ganha 
iluminação especial 
em alusão à campanha
Lâmpadas iluminam a sede do Poder Executivo até o final do mês de 
maio, lembrado como Maio Amarelo

DA REDAÇÃO - Na quinta-fei-
ra, 5, os arcos do Palácio 
Araguaia ganharam uma 
iluminação amarela em 
referência ao mês de maio, 
que é lembrado pela cam-
panha de conscientização 
para reduzir as vítimas e os 
acidentes de trânsito ter-
restre. Em 2022, a 9ª edição 
do Movimento Maio Ama-
relo aborda o tema Juntos 
Salvamos Vidas.

Com lâmpadas ama-
relas de LED, na sede do 
Poder Executivo Estadual, 
até o final de maio, o Go-
verno do Tocantins faz um 
alerta para a importância 
do debate, da segurança 
viária e da mobilização de 
toda a sociedade, para re-
duzir o número de mortos 
e feridos no trânsito.

“Iluminar o Palácio 
Araguaia, com as cores 
dessa campanha tão im-
portante para a preserva-
ção da vida, é uma forma 

de mostrar que a gestão 
está empenhada em fa-
zer sua parte, inclusive 
quanto às medidas de 
educação para o trânsi-
to, que todos devem ter, 
pois só assim teremos 
um trânsito mais seguro 
para todos os cidadãos 
tocantinenses”, afirma 
o governador do Tocan-
tins, Wanderlei Barbosa.

No Tocantins, o De-
partamento Estadual 
de Trânsito do Tocan-
tins (Detran/TO) lançou 
nesta quinta-feira, 5, um 
conjunto de atividades 
para serem desenvolvi-
das até o final do mês, 
com blitzes educativas 
e palestras em escolas, 
empresas e órgãos pú-
blicos. O objetivo é cons-
cientizar os condutores 
e os pedestres sobre a 
importância de respeitar 
a legislação de trânsito 
e, desta forma, tornar as 

vias públicas mais segu-
ras e humanizadas.

MAIO AMARELO
Neste ano, a campanha 

reflete a importância de 
toda a população, que in-
dependente da profissão ou 
da área de atuação, todos 
podem salvar vidas. E é no 
trânsito que esse cuidado 
deve ocorrer, seguindo as re-
gras que podem salvar vidas.

Segundo a Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(Opas), aproximadamen-
te 1,35 milhões de pesso-
as morrem, a cada ano, no 
mundo, em decorrência de 
acidentes no trânsito. O Bra-
sil ocupa o 5° lugar em taxa 
de mortalidade por Aciden-
te de Transporte Terrestre 
(ATT) no mundo, ficando 
atrás apenas de Índia, Chi-
na, Estados Unidos e Rússia.

COM INFORMAÇÕES DE 
TALITA MELZ/GOVERNO 

DO TOCANTINS

Tharson Lopes/Governo do Tocantins 

Com o tema “Juntos salvamos vida”, a campanha Maio Amarelo 2022 visa 
conscientizar os cidadãos quanto à educação para o trânsito

Diálogo é a palavra 
que marca o estilo de 
gestão do pré-candida-
to ao governo de Goiás, 
Gustavo Mendanha (Pa-
triota), e tem sido for-
temente empregado na 
pré-campanha. Nesta 
quinta-feira, 5, Gustavo 
participou de eventos e 
reuniões em Anápolis, 
Goiânia e Trindade. 

Pela manhã, Menda-
nha participou, a convite 
do presidente do PL de 
Anápolis, vereador Hélio 
Araújo, de uma Sessão 
Solene na Câmara de Ve-
readores, que concedeu 
títulos de cidadão anapo-
lino a Francisco Soares e 
Ricardo Patah. 

Em seguida, o prin-
cipal oponente do atual 
governador, de acordo 
com pesquisas de inten-
ções de votos divulgada 
recentemente, foi rece-
bido em um almoço pelo 
presidente, Antônio Car-
los, e diretores do Sindi-
cato das Imobiliárias e 
Condomínios do Estado 
de Goiás (Secovi).  O  pre-
feito de Aparecida, Vil-
mar Mariano (Patriota), 
e vice no primeiro man-
dato e pré-candidato a 
deputado, Veter Martins 
(Patriota), também par-
ticiparam do encontro. 

Antônio Carlos ressal-
tou Aparecida como uma 
cidade de oportunidades, 
a qual ele e outros em-
preendedores agradecem 

pela gestão célere e focada 
em reduzir a burocracia.

Já na considerada 
capital da Fé de Goiás, 
Gustavo foi recebido com 
festa ao chegar na Vila 
São Cottolengo, a maior 
instituição filantrópica 
do centro-oeste. Na oca-
sião, o patriota afirmou a 
importância do trabalho 
realizado para as pessoas 
com deficiência. O padre 
Marco Aurélio lembrou 
da história iniciada há 70 
anos por missionários re-
dentoristas e as filhas da 
caridade São Vicente de 
Paulo nos cuidados aos 
300 pacientes que vivem 
na instituição. 

A agenda prosseguiu 
em diálogo com os líde-
res católicos que levaram 
Gustavo à Basílica do Di-
vino Pai Eterno e também 
à Matriz Divino Pai Eter-
no. Os momentos foram 
conduzidos pelos Padres 
João Paulo, Sidney e João 
Bosco. Um grupo político 
formado por vereadores 
de Trindade, pré-candi-
datos e lideranças acom-
panhou o pré-candidato 
durante as visitas 

Mendanha ressaltou 
que apesar de professar 
a fé evangélica, há o res-
peito por todas as reli-
giões. “Reconheço o im-
portante trabalho social 
realizado pelas igrejas 
que salva vidas e a alma. 
Trindade é a cidade da fé, 
e eu, enquanto homem 

de fé saio daqui edifica-
do”, justificou. 

Serviço Social - A tur-
ma de Serviço Social da 
FacUnicamps convidou o 
ex-prefeito de Aparecida 
para ser o Paraninfo dos 
formandos. Em discurso 
voltado para a importân-
cia do serviço social para 
salvar vidas, Mendanha 
ressaltou o trabalho rea-
lizado em Aparecida e as 
preocupações voltadas 
para o Estado: “São mais 
de 500 mil famílias vi-
vendo abaixo da linha da 
pobreza, precisamos dar 
dignidade ao nosso povo”. 

Os encontros com 
diversos segmentos fa-
zem parte da estratégia 
de Gustavo em construir 
um projeto de governo 
que ofereça aos goianos 
um governo estadual 
mais aberto ao diálogo e 
sem autoritarismo.

Encontro Regional 
em Santa Helena - Nes-
te sábado, 7, às 9h30, a 
frente de oposição ao go-
verno de Goiás realiza o 
primeiro encontro regio-
nal. Esta edição é voltada 
para a região sudoeste, 
com sede do evento em 
Santa Helena. Ao todo se-
rão 10 eventos em várias 
regiões do Estado com 
o objetivo de apresentar 
o projeto de oposição li-
derado por Mendanha e 
também de abrir o diá-
logo com a sociedade de 
diferentes locais.
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Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Rogério Skylab detona Rafael 
Bittencourt e Supla após participar de podcast

A participação de Rogerio 
Skylab no podcast Amplifica, 
apresentado por Rafael Bit-
tencourt, rendeu uma série 
de críticas por parte do entre-
vistado. O programa também 
contou com a participação 
do roqueiro Supla, que não 
foi poupado das críticas.

"Vou comentar sobre o 
encontro desta quarta-feira 
entre eu, Supla e Rafael Bit-
tencourt no Flow. Senti sau-
dade do Monark. Cheguei a 
comentar isso com Michael 
Douglas no seu carro blin-
dado. Monark tinha uma 
ingenuidade selva-gem. Era 
curioso. Porque muitas vezes 
eu o sentia muito próximo de 
mim. Só que de repente, ele 
caía pro outro lado. Ele con-
cluía de forma atabalhoada, 
como se não pudesse trair a 
‘cartilha’ - essa 'cartilha' que 
acabou deixando-o em maus 
lençóis. No caso do episódio 
dessa quarta-feira, eu me vi 
cercado por outros dois tipos 
de ingenuidade: a ingenuida-
de do bom vivant, do menino 
mimado, nascido em berço 
de ouro, acostumado a ser o 
foco da atenção; e a ingenui-
dade de quem se acha inteli-
gente e de bom gosto.

Eu te confesso que me 
foi torturante essa sessão e 

em alguns momentos eu dei-
xei isso claro. Em relação ao 
companheiro 'inteligente', 
era muito fácil desarmá-lo. 
Bastava seguir a linha das 
suas argumentações, todas 
elas fundadas no bom senso 
e numa pretensa racionali-
dade. "Pretensa" porque no 
fundo era delirante como eu 
fiz ver em relação a sua fami-
gerada ideia sobre 'educação' 
Daí porque sugeri maconha 
pra mesa. A maconha desar-
ma os espíritos. Nos deixa 
desatentos, faz aparecer bu-
racos. O que seria intolerável 
para o armadíssimo Supla, 
com a sua velhíssima per-
formance ou fórmula, sem a 

qual tudo nele se desmorona. 
Por isso que ele falou: só de-
pois da conversa.

Já o inteligente, pronta-
mente me perguntou: mas 
você fuma maconha, Roge-
rio? Ele não entendeu que a 
minha sugestão era pra ser 
aplicada naquele momento 
e só tinha sentido se todos 
na roda aderissem. A essa al-
tura dos acontecimentos, o 
meu alvo era o inteligente. 
Até porque ele era o alvo mais 
fácil: a ingenuidade da 'in-
teligência' salta aos olhos, já 
diria Nietzsche. Quando ele 
falou na questão da 'atitude' 
dos punks, aí foi mamão com 
açucar. Me veio à mente toda 
a pretensa superioridade do 
rock progressivo. Como se 
a atitude estivesse em opo-
sição à estética. Como se o 
vocalista dos Sex Pistols não 
tivesse criado uma nova es-
tética. Como se a maneira 
de cantar do funk não fos-
se um ato estético. Do outro 
lado, o menino mimado e 
deslumbrado, seguia à risca 
a sua atuação, apresentando, 
vez por outra, as suas musi-
quinhas constrangedoras. A 
ingenuidade do Monark pelo 
menos era mais livre, ainda 
que não isenta a cair em ter-
ríveis armadilhas".

Timo Tolkki relembra histórias 
com Andre Matos

Timo Tolkki (ex-Strato-
varius) participou de um ba-
te-papo com Manoel Santos 
no Ibagenscast, onde contou 
algumas histórias com Andre 
Matos, com quem ele criou o 
Symfonia, o supergrupo que 
teve ainda a participação de 
Jari Kainulainen (Master-
plan, ex-Stratovarius, ex-E-
vergrey), Mikko Härkin (ex-
-Sonata Arctica) e Uli Kusch 
(ex-Helloween, ex-Gamma 
Ray), porém gravou apenas 
um disco, "In Paradisum", 
lançado em 2011.

Segundo o finlandês o 
primeiro encontro dos dois 
ocorreu em 1996 ou 1997 
quando o Angra tocou em 
Atenas, e Andre imediata-
mente falou sobre tango. 
"Eu me lembro o que ele 
me disse. Ele falou, 'Cara, 
eu não entendo como a Fin-
lândia e a Argentina tem o 
mesmo lance com o tango 
sendo tão distantes.' Essa foi 
a primeira coisa que ele me 
disse, e eu 'Não sei mesmo. 
Não faço ideia'. Eu assisti 
o show do Angra, e lembro 
estarmos no mesmo hotel e 
alguns jornalistas queriam 
uma entrevista com ele e ele 

disse, "Vou dormir. Quando 
quiserem algo, me liguem. 
Se eu estiver cansado tomo 
um guaraná'", relembrou o 
músico, que na época não 
fazia a menor ideia do que 
era guaraná.

A dupla se encontrou 
novamente em 1999 duran-
te uma turnê com o Angra 
quando o Stratovarius es-
tava promovendo o álbum 
"Destiny". Timo disse que 
na época Andre passava 
bastante tempo no ônibus 
da turnê. "Ele dormia no 
lounge. Eu acordava de 
manhã e ele estava lá. Eu 
perguntava o que ele estava 
fazendo ali. Ele não dizia, 
mas eu podia sentir que ha-
viam alguns problemas no 
Angra", declarou.

Segundo Timo, Andre 

nunca falou nada de ne-
gativo sobre seus colegas 
do Angra, banda que ele 
deixou no ano seguinte. A 
aproximação entre os dois 
músicos ocorreu durante a 
turnê do Angra de divulga-
ção do álbum "Fireworks", 
quando eles se encontra-
ram no famoso show em 
Paris que contou com Bruce 
Dickinson como convidado 
especial. "Pude conhecê-lo 
muito bem. Falamos sobre 
muitas coisas e ficamos 
próximos. Aquele cara era 
super inteligente. Você po-
dia falar sobre tudo com ele, 
sobre Deus, filosofia… eu 
perguntei a ele se ele acredi-
tava em Deus e ele disse 'Às 
vezes acredito', e eu, 'Como 
assim?', e ele, 'Às vezes acre-
dito, às vezes não'."

n Maria Reis

4

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Circuito das Cavalhadas de Goiás está de volta e 

quem já confirmou a participação no roteiro das festivi-
dades é a cidade de São Francisco de Goiás, que terá os 
festejos nos dias 18 e 19 de junho, no Campo de Batalhas 
do município. O termo de compromisso, que celebra 
a realização do evento, já foi pelo prefeito da cidade, 
Cleuton Gomes de Moura, e pelo secretário de Estado 
de Cultura, César Moura. Desde 2021. a Comissão das 
Cavalhadas do Estado vem visitando os municípios para 
confirmação de data e local das festas e, efetivamente, 
lançar a cidade dentro do roteiro.

2. Para 2022, o investimento do Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em 
todo o Circuito das Cavalhadas será de R$ 1,8 milhão, 
contemplando 12 municípios goianos que recebem o 
evento. São eles: Cidade de Goiás, Crixás, Corumbá de 
Goiás, Hidrolina, Jaraguá, São Francisco, Santa Cruz de 
Goiás, Pirenópolis, J, Palmeiras de Goiás, Pilar de Goiás, 
Posse e Santa Terezinha. Para São Francisco de Goiás, 
que promove as Cavalhadas desde 1850, foi repassado 
em 2021, o valor de R$ 100 mil, recurso que a Prefeitura 
local está aplicando na indumentária da festa.

'Histórias - O Show do Século’
Neste sábado, dia 07 de maio, a partir das 19h,  acon-

tece com os principais nomes da música sertaneja, o 
'Histórias - O Show do Século’, no .Estádio Serra, Com a 
apresentação da Brahma e patrocínio Chivas, Fujioka e 
Samsung, a festa traz a promessa de oferecer os melho-
res momentos na vida do goianiense, com a produção 
da agência Box Dream. O palco será tomado por Leo-
nardo, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, 
Chitãozinho & Xororó e Jorge & Mateus. Informações 
por meio do instagram oficial do evento @historias.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? Aveia 
ajuda na manutenção da 
sensação de saciedade,
n ROCK E BLUES - 
Neste sábado (07), o 
Lowbrow Lab Arte & 
Boteco traz em sua 
programação musical, 
show com a banda TNY, 
marcado para 
às 23 horas.
n SHOWS - Hoje, a 
Azzure traz o grupo de 
pagode Kamisa 10, com 
participação de Marcinho 
Sensação. Ainda na 
mesma noite, a dupla 
Fabrício & Henrique canta 
sucessos do mundo 
sertanejo e o Dj  André 
Melo encerra mais uma 
noite badalada.
n MOSTRA - A Sala 
Antônio Poteiro, na Vila 
Cultural Cora Coralina, 
está abrigando a mostra 
individual ‘Imersões, 
- Comunicação, 
Isolamento, Sol, Chuva 
e Resistência’ do 
artista plástico goiano, 
Salvess. São 21 obras, 
em pequenos, médios 
e grandes formatos 
que constituem objetos 
escultóricos por meio de 
técnicas de colagem e 
grafite sobre tela. O texto 
crítico da mostra é do 
crítico de arte 
e curador paulista 
Oscar D. Ambrósio.

BODAS - O dentista Rogério Penna e a psicóloga 
Letícia Guedes, foram curtir os sete anos de casados 

no Parador 
Hotel em Morro 
Agudo, Cambará 
do Sul. A 
aconchegante 
hospedaria foi 
escolhida para 
a celebração do 
amor. Do alto do 
recanto, a vista 
é impagável e o 
clima propício 
para se brindar 
com os bons 
vinhos da região

Divulgação

ENFIM, CASADOS! - Após 13 anos de 
relacionamento, no dia 25  de abril, o cantor sertanejo 

Juliano, da dupla 
Henrique e Juliano, 
e Mohana do 
Couto, casaram 
em Trancoso, na 
Bahia, na presença 
de 350 convidados, 
com cerimônia 
à beira mar na 
charmosa Villa 
21. A assessoria 
e cerimonial foi da 
Martínez Eventos, 
por Raiza Martínez 
e decoração 

da Vero Festas. A cerimônia seguida de jantar foi 
responsabilidade do bufê O Cacao, a mesa de doces 
por Guta Gula e os tradicionais bem-casados por 
Conceição. A festa contou com atrações exclusivas, 
das duplas, Matheus e Kauan, Guilherme e Benuto, 
além do cantor Jhon Amplificado e DJ Malboro

Michel Castro

Divulgação

SHOW EM DOSE 
DUPLA - O cantor e 
compositor Marcelo 
Martins, conhecido 
internacionalmente 
graças aos hits ‘Eu quero 
tchu, eu quero tcha’, 
‘Louca Louquinha’, ‘Joga 
o Copo pro alto’ e ‘Agora 
é pra valer’ faz dois 
shows neste sábado, 07 
de maio, em Goiânia. O 
primeiro ao meio dia, no 
Charlotte Cozinha e Bar, 
e ás 22 horas, no Ponto 
do Porco Gyn
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O único diário 
que circula na capital e no interior,
atende a Lei de Publicação Legal

Jornal Gazeta do Estado

n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

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

Piracanjuba entra no mercado de nutrição infantil
A marca, especialista em 
leite, apresenta uma linha 
de produtos desenvolvida 
com todo o cuidado 
para complementar a 
alimentação das crianças 
na idade pré-escolar
A inovadora bebida 

pronta para consumo 
Piracanjuba excellence 
é destinada à idade 
pré-escolar, segura e 
prática para alimentar as 
crianças onde elas estiverem. A bebida traz praticidade e segurança para complementar 
a alimentação, em qualquer lugar, com menor risco de contaminação, já que dispensa 
o uso de água para dissolução”, explica a Gerente de Marketing da Piracanjuba, Lisiane 
Campos.

Outro lançamento é o Composto Lácteo Piracanjuba excellence, disponível nas versões 
lata 800g e sachê 800g.  Rico em Vitaminas C, D, E e Ácido Pantotênico, é fonte de 
Minerais: Cálcio, Zinco, Ferro, Fósforo, Cobre, Selênio, Magnésio, Manganês e Iodo. A 
linha excellence ganhou um site próprio, desenvolvido para apresentar os produtos aos 
profissionais de saúde e aos pais. Piracanjuba / 0800 722 1718

Itens de beleza que são verdadeiros 
presentes para surpreender a mamãe
Com a rotina de cuidados em alta os 
produtos de beleza de alta performance são 
opções especiais de presentes para o Dia 
das Mães
Os itens da linha FACIAL CUIDADOS 

ESSENCIAIS da Raavi podem ser aplicados 
a qualquer hora do dia, de acordo coma a 
necessidade, e ter os benefícios antioxidantes 
do tomate, as ações anti-inflamatória, 
antibacteriana e cicatrizantes da clorofila aliados 
em formulas leves e amigáveis para todos os tipos de pele, inclusive peles acneicas.

O Gel Esfoliante Facial Clorofila&Tomate – 75g promove esfoliação e renovação celular. 
Tem microesferas naturais biodegradáveis e de Vitamina E, que removem o excesso 
de oleosidade da pele, retirando células mortas e desobstruindo os poros do rosto. Já 
conta com o poder dos ativos antioxidantes que atuam como escudo protetor contra os 

radicais livres. Sabonete Revitalizante Clorofila &Tomate. Preço sugerido: R$ 16,16
No passo seguinte, o Sabonete Revitalizante Clorofila &Tomate – 200ml limpa 

profundamente, remove impurezas e revitaliza a pele do rosto, sem ressecar. Tem os 
ativos Extrato Glicólico de Tomate, Extrato Glicólico de Clorofila e Natuplex Citrus. Preço 

sugerido: R$ 25,01
Com a Água Tonificante Reequilibrante Clorofila & Tomate – 200ml a pele recebe os 

ativos para ser tonificada, ter o pH reequilibrado e ter o tônus revigorado. Esse passo 

colabora para a renovação celular. Preço sugerido: R$ 23,96
O Hidratante Multifuncional FPS 30 – 40g da linha do Kit facial Cuidados Essenciais 

protege, recupera e ilumina a pele. Sua fórmula de textura leve e toque aveludado é 
enriquecida com ativos antioxidantes que reduzem os efeitos nocivos dos raios UVA e 
UVB com FPS 30. Tem D-Pantenol e Vitamina E na fórmula e é oil free. Preço sugerido: 

R$ 38,12
Nova Linha De Hidratantes Raavi, ideais para cada momento!
LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL ENERGIA  220g
CREME PARA MÃOS ANTIBACTERIANO 

ENERGIA 50g
LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL BEM-ESTAR
CREME PARA MÃOS ANTIBACTERIANO BEM-

ESTAR 50g
LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL SENSUAL
CREME PARA MÃOS ANTIBACTERIANO 

SENSUAL 50g
HIDRATANTE PELE NEGRA RAAVI – 200g Preço 

sugerido: R$ 19,90
HIDRATANTE DIABET HIDRA RAAVI– 200g Preço sugerido: R$ 19,90
CREME CORPORAL FIRMADOR Q10 – 240g Preço sugerido: R$19,64 
http://loja.grupobioclean.com.br/raavi SAC +55 11 2236-5888 | sac@ 

raavidermocosmeticos.com.br

O GRANDE LÍDER COMUNITÁRIO SABE 
QUE A RESPONSABILIDADE É SUA, 
MAS A VITÓRIA É MÉRITO DE TODA A 
POPULAÇÃO LOCAL. É celebrado 
no mês de maio o Dia Na-
cional do Líder Comunitário, 
data que frisa a importância 
de quem é responsável por 
ser o porta-voz da população 
local, uma figura que merece 
ser homenageada nesta data 
de grande importância, pois 

A Importância do Líder comunitário 

Artigo

n Washington Xavier  

ajuda a interceder represen-
tando as preocupações e 
vontades do povo.  

Um grande líder comu-
nitário só desenvolve um 
trabalho corretamente se es-
tiver a par das necessidades 
que a comunidade precisa, 
ouvindo a todos de modo 
igualitário e sem preconcei-
tos. O líder segue dia após dia 
solucionando os problemas, 
nem sempre sai como o de-
sejado, porém continua na 
luta como um grande líder 
sem desanimar, buscando 
solucionar as demandas dos 
seus bairros tão queridos.  

Parabenizo os grandes 
Líderes Comunitários pelo 
trabalho realizado, vocês tem 
feito muito pela comunida-
de! Tenho certeza que toda 
a população local admira e 
gosta do seu trabalho, além 
de reconhecer seu esfor-
ço, empenho e dedicação! 
Continue, líder comunitário, 
mostrando sempre o seu va-
lor, a sua ética e moral. 

Você representa a voz de 
toda uma comunidade! Obri-
gado por compreender e ouvir 
o que o povo tem a dizer! Feliz 
Dia do Líder Comunitário! 

WASHINGTON XAVIER 

PESQUISA ENCOMENDADA PELA 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA IN-
DÚSTRIA (CNI) E DESENVOLVIDA 
PELO INSTITUTO FSB MOSTROU 
QUE 68% DE 500 INDÚSTRIAS 
DE PEQUENO PORTE (DE 10 A 49 
EMPREGADOS) CONSULTADAS NÃO 
POSSUEM ÁREA DE INOVAÇÃO E 
76% não têm orçamento es-
pecífico para inovação nem 
profissionais dedicados ex-
clusivamente a esse fim. Isso 
mostra que essas empresas, 
na maioria, não têm estru-
tura para tornar a inovação 
uma atividade contínua.

A pesquisa apontou ain-
da que 78% das empresas 
sentiram impacto da pan-
demia de coronavírus (co-
vid-19) sobre seus negócios 
e que pelo menos 27% foram 
muito prejudicadas. Para 55% 
dos entrevistados, a cadeia de 
fornecedores foi o primei-
ro ou segundo aspecto mais 
impactado pela pandemia, 
seguido pelas vendas (50%) e 
pela relação com os trabalha-
dores (19%). De acordo com a 
pesquisa, 45% das pequenas 
empresas tiveram mais difi-
culdades em inovar por con-
ta da pandemia. Mais:  68% 
das pequenas empresas não 
fizeram inovação nesse perí-
odo. Pensando num mundo 
pós-pandemia, 80% afirma-
ram que terão que investir 
em inovação para crescer ou 
se manter no mercado. 

Da pesquisa da CNI, o 
que se conclui é que o tra-

Inovação industrial é a saída

Artigo

n Ivone Maria
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balho remoto, instaurado por 
força da pandemia, mudou 
a realidade das pequenas in-
dústrias, que tiveram de re-
correr a esse tipo de ativida-
de. Segundo a enquete, nesse 
período, 43% das empresas 
adotaram o trabalho no sis-
tema home office. As regiões 
Nordeste e Sudeste foram as 
que mais tiveram emprega-
dos em trabalho remoto: 52% 
e 45% das empresas, respecti-
vamente. E, das 500 empresas 
consultadas, 35% vão manter 
esse modelo, mesmo depois 
da pandemia.

Esse cenário mostra ain-
da que indústrias e outros 
estabelecimentos comer-
ciais terão de buscar novas 
ferramentas para manter a 
competitividade e a produ-
tividade, especialmente na 
área de inovação. E uma das 
soluções passa pela adoção 
de parcerias com startups e 
logtechs como forma de aten-
der às expectativas e deman-
das cada vez mais refinadas, 
complexas e exigentes que 
são reivindicadas por clientes 
e consumidores.

Dentro desse cenário, é 
fundamental que grandes 
empresas recebam incenti-
vos para contratar startups 
e logtechs, que possam ser 
alcançados por meio da isen-
ção do pagamento de diver-
sos tributos e taxas. Afinal, 
essas pequenas empresas 
hoje podem constituir um 
agente estratégico na pro-
moção de grandes e médias 
indústrias, que assim podem 
experimentar novas alterna-
tivas na expansão de seus ne-
gócios. No caso das logtechs, 
estas pequenas empresas 

procuram oferecer qualidade 
e rapidez na entrega, mais 
informação no processo de 
compra e pagamento facili-
tado, com soluções que mo-
dernizam processos internos, 
otimizam custos logísticos 
e aumentam a eficiência na 
prestação de serviços.

Deve-se levar em con-
ta ainda que uma startup 
não trabalha apenas di-
retamente com o setor de 
tecnologia da informação 
(TI), mas procura apresen-
tar soluções para outros de-
partamentos da empresa, 
como, por exemplo, a área 
de recursos humanos (RH), 
que, afinal, precisa manter 
os funcionários motivados 
na busca de inovação. 

As startups podem tam-
bém trazer soluções para o 
setor de comércio eletrôni-
co (e-commerce), especial-
mente no gerenciamento da 
carga, com a criação de apli-
cativos com foco na gestão 
de equipes externas, como 
de motoristas e promotores 
de vendas, sem complica-
ções e com velocidade. Em 
outras palavras: as startups 
podem oferecer uma expe-
riência fascinante a empre-
endedores que buscam ex-
plorar atividades inovadoras 
no mercado.

IVONE MARIA DA SILVA, 
ECONOMISTA, EMPRESÁRIA, 

DIRETORA DA IMASE SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS, EM  GOIÂNIA, 
CONSELHEIRA DO CONSELHO 

REGIONAL DE ECONOMIA DE GOIÁS 
(CORECON-GO) E CONSELHEIRA 

CLASSISTA DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

DE GOIÁS (CAT-GO). E-MAIL: 
DIRETORIA@IMASE.COM.BR
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Classificados

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 26 de maio de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 07 de junho de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 29/07/2016, cujo 
Fiduciante é EDUARDO FAVORETTO TEIXEIRA, CPF/MF nº 026.640.351-42, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 589.958,49 (Quinhentos e oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 2201, localizado no bloco B, com área privativa de 85,04m²e área 
total de 127,6365m² e boxe de garagem nº 239/239A, com área privativa de 25,00m² e área total de 31,4384m², do Residencial Park Privilege, 
situado na Rua Fortaleza, quadra 132, lote 01/07, Parque Amazônia, Goiânia/GO, melhor descrito nas matrículas nºs 297.573 e 297.738 do 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Goiânia/GO”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 205.000,00 (Duzentos e cinco mil reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório 
da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17618_AL_1676-06).
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Mercado & Marketing
PRESENTE PARA AS MÃES - Segue até 08 de maio, no Outlet Premium Brasília, uma ação para presentear as mães. A 
cada R�500 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha 70% de desconto na compra de uma bolsa exclusiva, 
pelo valor final de R�30,00 e a cada bolsa vendida será doado R$1,00 ao GRAACC. Para participar, basta cadastrar as 
notas fiscais de compra, podendo acumular 1 ou mais notas, no aplicativo do empreendimento, o Gen Shop e realizar 
o pagamento da bolsa diretamente no app, via pix. Depois, é só retirar o item escolhido no posto de troca localizado no 
bloco 07. O limite é de 4 bolsas por CPF. A bolsa também pode ser adquirida pelo valor de R�100,00.  O Outlet Premium 
Brasília está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Dusol muda de nome e passa a se chamar Yellot
EMPRESA REFERÊNCIA EM ENERGIA SOLAR NO CENTRO-OESTE - Soluções sustentáveis, 
inovadoras e tecnológicas em energia estão mais acessíveis em Goiás. através da Yellot. A marca tem por 
trás uma trajetória de seis anos no Centro-Oeste atuando com o nome Dusol. Líder de mercado e sentindo a 
alta demanda por sustentabilidade, a empresa vive uma nova fase, não apenas na mudança do nome, mas, 
para se diferenciar e agora amplia seu portfólio com inovação e soluções completas. Referência em energia 
limpa no Centro-Oeste, a Yellot foi fundada em 2016 pelos empresários, Pedro Bouhid, Carlos Bouhid e Jilson 
Brasil, e rapidamente ganhou projeção ao desenvolver projetos, instalações e consultoria em energia solar em 
Goiânia e Brasília. Em seis anos de atuação, a empresa assinala mais de 500 projetos de usinas fotovoltaicas 
em funcionamento e já evitou que mais de 1500 toneladas de CO2 fossem lançadas na atmosfera. A 
expectativa é crescer 200% em 2022 e triplicar o faturamento de 2021, que já havia sido o maior desde a sua 
fundação.

MMV Pneus abriu portas em Goiânia
REVENDEDORA OFICIAL PIRELLI - Aberta 
recentemente, a MMV Pneus – nova unidade 
revendedora oficial da Pirelli, em Goiânia, em 
um espaço que tem 345 m2 de produtos e 
serviços, na Av. Assis Chateaubriand, nº 882 – 
Setor Oeste. Em 1978, surgia no mercado a 1ª 
loja do que se tornaria a rede “MMV Pneus”, 
na cidade de Anápolis – GO. A qualidade dos 
serviços prestados tornou-se referência, o que 
possibilitou a expansão das lojas para outras 
cidades e Estados. Hoje, a MMV Pneus mantém 
seu ritmo de expansão e visa alcançar cada vez 
mais espaço, para assim levar sua qualidade 
de serviço ao máximo de cidades do Brasil. A empresa é o novo revendedor oficial de produtos e serviços 
da Pirelli em Goiânia e Anápolis. Trabalha com todos os produtos originais Pirelli do segmento passeio, 
caminhões e agro. Na área de serviços, os clientes contam com: Alinhamento, Balanceamento, Amortecedor, 
Desempeno de Rodas, Higienização e Troca de filtro de ar-condicionado, Sistema de Freios, Suspensão e 
Troca de óleo. Informações em @mmvpneus.

MRV Construtora entrega novo residencial 
em Goiânia
RESIDENCIAL GRAN JARDIM - A MRV, empresa 
do grupo MRV&CO, entregou em Goiânia, o residencial 
Gran Jardim, empreendimento que conta com 448 
unidades habitacionais, distribuídas em mais de 30 mil 
m², na região do Lorena Park, bairro localizado na região 
Oeste de Goiânia. A área comum conta com espaço de 
lazer completo, pomar, playground, pet place, piscinas, 
adulto e infantil, salão de festas e bicicletário, espaços 
que serão abastecidos por energia fotovoltaica, proporcionando energia elétrica limpa e renovável, além de 
descontos na conta de luz do condomínio.

Fotos: Divulgação

O Clone

Além da ilusão

Quanto Mais Vida Melhor

resumo de novelas

Iolanda afirma a Isadora 
que não quer se casar com 
Rafael. Onofre é demitido e 
volta a beber. Isadora exige 
que Rafael se case com Io-
landa. Leônidas sofre ao ver 
Anastácia com Bartolomeu, 
e Matias o consola. Joaquim 
ouve Isadora se lamentar 
para Violeta e comemora o 
sucesso de seu plano. Úr-
sula explica como Joaquim 

deve convencer Iolanda a 
se casar com Rafael. On-
ofre descobre sobre Mér-
cia e Natan e os denuncia 
à polícia. Joaquim e Davi se 
enfrentam. Iolanda leva Joa-
quim para o hospital. Margô 
diz a Rafael que Iolanda não 
pode ajudá-lo. A polícia re-
vista o engenho de Violeta. 
O delegado e seus homens 
são hostis com Felicidade.

Cora não gosta da 
aproximação de Roni e 
Tina. Guilherme e Flávia 
se casam. Trombada se 
oferece para trabalhar com 
Neném. Carmem coloca 
uma escuta na sala de 
Paula. Celina tenta con-
vencer Daniel a interditar 
Guilherme. Neném e Trom-
bada começam a treinar o 

time da escola.
Roni procura Nedda. Paula 
decide ir ao show de Ingrid 
e Flávia. Guilherme conta 
sobre a Morte para Dan-
iel. Neném se declara para 
Rose. Osvaldo ameaça Ed-
son. Daniel concorda com 
a interdição de Guilherme. 
Neném impede Tina de sair 
com Roni.

Carinha de Anjo

Pantanal
Juma ataca o caçador, 

que foge desesperado. 
Jove e Tadeu veem um 
homem ser atacado por 
piranhas. Gustavo cozinha 
para Madeleine e Nayara. 
Jove defende Juma dos 
comentários dos peões. 
Muda tenta matar Juma. 
O Velho do Rio ajuda Jove 
a encontrar o caminho 
para a tapera de Juma. 
Zaquieu atrapalha uma 
live de Madeleine. Jove 

procura Juma. Jove con-
segue convencer Juma a 
deixar que ele frequente 
sua casa. Madeleine de-
cide manter Zaquieu na 
mansão. Juma fala de 
Jove para Muda. Zaquieu 
ajuda Madeleine com 
sua nova live. Guta sente 
ciúmes de Juma e discute 
com Jove. Nayara aban-
dona seu emprego para 
trabalhar com Madeleine. 
Tadeu vê Guta chorando.

resumo de novelas

O Joãozinho telefona para a 
Assembleia da República:

-Bom dia, queria ser um deputado. 
O que é preciso?
Funcionário:
-Mas, você é louco?
-Sim, o que mais é preciso?

TEIXEIRA MENDES CONTA
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Jornais da TV
Para Gustavo, Hilton e Marcelo, a hora do jor-
nal da TV é quase sagrada. Eles param tudo, 
exigem silêncio total e ficam atentos às últi-
mas notícias. Considerando as dicas, descubra 
a profissão desses homens e o horário em que 
cada um costuma assistir ao jornal.

1. O dentista 
assiste ao jornal 
que começa às 
20h.

2. Marcelo prefere 
assistir ao 
jornal que 
começa às 18h.

3. Gustavo é 
professor e 
gosta de estar 
sempre bem 
informado.

IL
US

TR
AÇ

ÃO
: G

EN
AR

O

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Tudo vai dar 
certo, desde 

que você faça 
de tudo.

As portas para o 
amor estão aber-
tas e o céu favo-
rece as relações 

de afeto com pessoas pró-
ximas, mas também abre 
novas possibilidades para o 
setor amoroso. É momento 
para assumir as rédeas e 
fazer escolhas positivas.

É preciso avaliar 
o quanto as re-
lações familiares 
precisam ser re-

cicladas. O céu lhe dá con-
dições de resgatar relações 
de afeto e de tomar deci-
sões mais assertivas para 
obter soluções financeiras. 
É importante ser objetivo.

Você está em 
destaque para 
liderar projetos 

e promover contatos inte-
ressantes para o seu de-
senvolvimento pessoal. As 
relações de convivência lhe 
possibilitam enxergar o seu 
valor. É momento de inovar 
as suas percepções.

Alguns proje-
tos podem ser 
abortados, mas 

isso acaba sendo muito po-
sitivo para que você possa 
elaborar planos ainda melho-
res. O céu colabora com de-
cisões financeiras e lhe traz 
um resultado interessante. A 
liderança deve ser exercida.

Existe o desejo 
de mudar tudo 
à sua volta e re-

construir um cenário mais 
favorável para o desenvolvi-
mento de projetos pessoais. 
Você está em destaque 
para interagir com amigos e 
ideias que vão ao encontro 
da sua filosofia de vida.

É importante 
descartar ideias 
retrógradas e 

renovar a sua forma de pen-
sar, principalmente para for-
talecer a autoestima. O céu 
fala sobre escolhas e sobre 
uma postura adequada para 
receber o melhor da vida e 
ser feliz verdadeiramente.

É preciso ser fle-
xível para atuar 
com projetos 

que precisam ser reformu-
lados. É um dia ótimo para 
liderar projetos e promover 
os seus interesses pessoais. 
O céu colabora com cursos, 
viagens e projetos com o 
cônjuge ou com parceiros.

É importante mu-
dar aspectos emo-
cionais que afetam 

a forma de se relacionar com 
pessoas em geral ou no setor 
amoroso. Independentemen-
te dos desafetos, você se 
sente animado para se de-
senvolver no trabalho e assu-
mir responsabilidades novas.

Uma nova visão 
sobre a vida des-
perta novas expe-

riências, transformando os 
conceitos desgastados. As 
novas percepções o ajudam 
a tomar decisões mais ade-
quadas em relação aos afe-
tos, principalmente para os 
assuntos do coração.

Para ser feliz, 
muitas vezes é 
preciso se desa-

pegar de posturas desgas-
tadas e limitantes. Para amar 
e ser amado, precisamos ter 
coragem. É um excelente 
dia para promover ativida-
des novas em sua rotina, no 
trabalho e em família.

É um excelente dia 
para promover o 
relacionamento e 
atividades que o 

motivem. O céu favorece os 
afetos, principalmente o na-
moro. É um ótimo dia para 
focar no autodesenvolvimen-
to e realizar contatos interes-
santes. Seja flexível!

Diversas tarefas 
precisam ser or-
ganizadas em sua 

rotina e no trabalho, por-
tanto busque se adaptar 
aos imprevistos. É um ex-
celente dia para promover 
decisões financeiras, prin-
cipalmente para a família 
ou para o imóvel.

Mafalda


