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Danilo Gentili vai às lágrimas 
com Silvio Santos e faz 
desabafo tocante
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Maria Lúcia Dahl foi atriz de 
“Anos Rebeldes” 
e “Torre de Babel”

TOCANTINS

Governo autoriza início de recuperação 
da estrada entre Xambioá e Carmolândia
Autorização é referente ao recapeamento asfáltico na TO-164, que interliga 
os municípios, e faz parte do pacote de investimento de R$ 700 milhões 
apresentado pela Gestão Estadual
Esequias Araújo/Governo do Tocantins

OESTE GOIANO

Caravana de Mendanha 
tem adesão de apoiadores 
e dissidentes partidários
Fotos: Divulgação



Sábado, 18 de junho de 2022
Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal2

n Nayara Reis 

Viagem à vista
nayara@fatomais.com.br | 62 9 9610-4088

Hotel Château du Golden inaugura 
em Gramado (RS)
Em meio ao mês dos namorados empreendimento é opção 
para quem busca todo o romantismo da serra gaúcha  

Inaugurado no último dia 10 de junho o Château du Golden está localizado na 
cidade de Gramado 
(RS) e leva a 

chancela dos parceiros: 
WAM comercialização, 
Laghetto Hotéis, ABL 
Prime, WERT Estada 
& Co, Construtora 
PRG e Athivabrasil. 
O empreendimento 
foi lançado em 
2019 e segue sendo 
vendido pela WAM 
Comercialização 
no modelo de 
multipropriedade. Para 
o projeto, foram investidos mais de R$50 milhões. Estrategicamente localizado para 
quem vai à região em busca de cultura, gastronomia e momentos especiais, o Château 
du Golden foi construído no nobre Vale do Quilombo, que fica a poucos minutos do 
centro da cidade, na Rua Cláudio Candiago, 15, Jardim Bela Vista, Gramado – RS.

O local é coberto de sofisticação e lazer, consolidando uma das mais completas 
e confortáveis infraestruturas do Rio Grande do Sul. Entre as opções de lazer, 
destacamos o salão de jogos, a sauna, o deck com piscina aquecida e o ofurô. As 
famílias com crianças ainda contam com playground e brinquedoteca. Outro cuidado 
na área de lazer é a presença de uma academia completa. E, além disso, reforçando 
o seu compromisso com uma gastronomia sem precedentes, o Château du Golden 
também oferece dois restaurantes com propostas distintas, a fim de agradar aos mais 
diferentes paladares.

Chamado de castelo de férias, o empreendimento abre suas portas em meio a um 
período de alta no turismo da região da Serra Gaúcha, já que o inverno brasileiro tem 
início oficialmente no dia 21 de junho. A pesquisa “Previsões de Viagem para 2022”, 
encomendada pela Booking.com, mostrou que Gramado é a segunda entre as 10 
cidades mais procuradas para as férias de julho no Brasil, perdendo apenas para 
Campos do Jordão (SP). “Nossa intenção é encantar aqueles que vêm em busca do 
ar puro da serra. Conhecer o Château é a certeza de dias repletos de tranquilidade e 
contemplação à natureza, mas também de um universo recheado de possibilidades 
para conferir todas as experiências que Gramado proporciona”, reflete Pablo.

Confira algumas opções de passeio para quem visita Gramado:
Especializado em caças e 
cortes de carnes nobres, 
o restaurante La Caceria 
é um dos mais renomados 
do Brasil e integra o seleto 
grupo da Associação 
dos Restaurantes da 
Boa Lembrança. Uma 
fantástica adega de vinhos 
complementa o ambiente 
elegante e acolhedor com 
serviço premiado.
Próxima a pontos turísticos 
importantes, como a 
belíssima Igreja Matriz e 
o Cinema de Gramado, a Rua Coberta recebe a todos com aconchego e charme. 
Uma das principais paradas dos apreciadores da boa gastronomia, o endereço oferece 
sabores e delícias em cada um de seus restaurantes, bares e lojas.
O Lago Negro parece ter saído de um cartão-postal europeu. Um lugar perfeito para 
quem deseja apreciar a natureza enquanto caminha por um parque de pinheiros, 
admirando as cores azuis das hortênsias no verão e das azaleias no inverno
A Serra Gaúcha guarda um verdadeiro tesouro para os apreciadores de bons vinhos 
e espumantes: a região de Bento Gonçalves. Sede das melhores vinícolas do país, 
possibilita viajar no tempo em um delicioso passeio de Maria Fumaça. Outro passeio 
disputado é a passarela da moda, cultura e gastronomia de Gramado: a Avenida 
Borges de Medeiros.

POSIÇÃO INTERESSANTE

TREINAMENTO MÉDICO

Brasil trabalha para elevar o 
comércio global do agronegócio

Recente regulamentação de 
cirurgias robóticas pelo CFM pode 
ampliar acesso a tratamentos

NOEMI OLIVEIRA - O posiciona-
mento da Índia em defender 
que a Organização Mundial 
do Comércio (OMC) permita 
que países em desenvolvi-
mento, sem sofrerem pena-
lizações por violar as regras 
de apoio agrícola, construam 
estoques nacionais de ali-
mentos com subsídios ilimi-
tados, para em momentos 
de crise, também exportar, 
pode causar distorções séries 
no comércio agrícola global, 
comprometendo os avanços 
conquistados nas negocia-
ções multilaterais.

Na avaliação do presi-
dente da Associação Brasi-
leira do Agronegócio (ABAG), 
Luiz Carlos Corrêa Carvalho, 
que está acompanhando a 
XII Reunião Ministerial da 
OMC, em Genebra (Suiça), 
apesar da pressão da Índia, 
o posicionamento do Brasil 
e do Mercosul é buscar uma 

negociação para atender os 
países mais pobres no com-
bate à fome, mas com a OMC 
liderando o sistema multi-
lateral de comércio, basea-
do em regras claras e trans-

parentes, que tornem esse 
sistema ainda mais justo, 
equitativo e orientado para o 
mercado que contribua para 
o desenvolvimento susten-
tável, incluindo a segurança 
alimentar e nutricional. 

De acordo com Carvalho, 
o Brasil tem uma posição in-
teressante na OMC e tem con-
versado com representantes 
efetivos de diversas delega-
ções, como dos Estados Uni-
dos e do Canadá, que também 
demonstraram sua preocupa-
ção com o posicionamento da 
Índia, expondo pareces seme-
lhantes às colocações brasilei-
ras e do Mercosul.  

Com isso, o presidente da 
ABAG analisa que a reunião 
pode se encerrar com saldo 
positivo para o comércio global 
do agronegócio, com os cami-
nhos da reforma da OMC ar-
quitetados e sem o retrocesso 
de medidas já consolidadas. 

Divulgação

Luiz Carlos Corrêa 
Carvalho, presidente da 
Associação Brasileira do 
Agronegócio (ABAG)

Democratizar o acesso do 
treinamento médico e levar 
ao maior número possível 
de pacientes os benefícios 
da cirurgia robótica. Essa é a 
expectativa de profissionais 
da medicina com a recente 
resolução do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), que 
regulamenta a capacitação 
e uso dos procedimentos de 
cirurgia robótica ou cirurgia 
robô-assistida. A resolução 
Nº 2.311/2022 estabelece 
normas e critérios para a ca-
pacitação e certificação de 
médicos que podem realizar 
o procedimento. Até então, 
havia apenas uma liberação 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária, datada de 
2008, para a realização das 
cirurgias no País.

De acordo com a nova 
resolução, a cirurgia robó-
tica só poderá ser realizada 
por médico que, obriga-
toriamente, seja portador 
de Registro de Qualifica-
ção de Especialista (RQE) 
no Conselho Regional de 
Medicina (CRM) na área 
cirúrgica relacionada ao 
procedimento. Conforme 
a resolução do CFM, os 
cirurgiões devem possuir 
treinamento específico em 
cirurgia robótica durante a 
Residência Médica ou ca-
pacitação específica. 

O treinamento inicial bá-
sico é constituído, entre ou-
tros itens, por aulas teóricas 
e práticas para cada platafor-
ma robótica disponível; trei-
namento de simulação robó-
tica para desenvolvimento 
de habilidades psicomotoras; 

aulas teóricas sobre o equipa-
mento robótico e seu funcio-
namento dada pela empresa 
fabricante; acompanhamen-
to presencial de 10 cirurgias 
robóticas, sendo pelo menos 
três delas na especialidade 
em que deseja atuar; mínimo 
de 20 horas em treinamento 
por simulador robótico vali-
dado para esta finalidade. 

Ainda segundo o CFM, 
após o treinamento inicial, 
o profissional que busca 
pela certificação para ci-
rurgias robóticas precisa, 
obrigatoriamente, passar 
pelo treinamento avançado 
ao realizar o procedimento 
como cirurgião principal, 
sob a supervisão de um ci-
rurgião-instrutor. Essa fase 
deve constar de um número 
mínimo de dez cirurgias e 
da avaliação e aprovação do 
cirurgião-instrutor.

MAIS ACESSO
Cirurgião gastro, mem-

bro do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (CBC) e da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Minimamente Invasiva e 
Robótica (SOBRACIL), o mé-
dico Adilon Cardoso Filho, 
o primeiro profissional em 
Goiás certificado para rea-
lização de cirurgias robóti-
cas do aparelho digestivo, 
explica que a resolução do 
CFM irá ampliar o acesso de 
profissionais brasileiros ao 
treinamento especializado, já 
que será possível criar novos 
centros de capacitação para 
certificar mais médicos no 
país. “Antes, o cirurgião que 
quisesse ter acesso a esse trei-

namento, deveria necessaria-
mente consegui-lo somente 
junto à empresa fabricante 
da tecnologia, sendo neces-
sário viajar ao exterior para 
tal. Hoje, já temos no Brasil 
três ou quatro centros espe-
cializados nessa capacitação 
médica”, revela o cirurgião.

Apesar da recente regu-
lamentação das cirurgias ro-
bóticas pelo CFM, o procedi-
mento já é realizado no país 
há mais de uma década. Para 
Adilon Filho, com o aumento 
do número de equipamen-
tos de cirurgia robótica que 
começam a chegar no Bra-
sil, o Conselho Federal “viu a 
necessidade de uma regula-
mentação desse treinamento 
para que haja uma democra-
tização do acesso dos mé-
dicos do país a esse tipo de 
capacitação”. Adilon afirma 
que o país tem um bom nú-
mero de profissionais mé-
dicos capacitados para tal 
procedimento, mas segundo 
ele, ainda insuficiente para 
atender as demandas. 

O uso de robô nas sa-
las de cirurgias permite a 
realização de procedimen-
tos complexos e delicados, 
que poderiam ser difíceis 
ou até impossíveis para os 
humanos, pois há um con-
trole preciso dos movimen-
tos e uma visualização au-
mentada das estruturas. A 
primeira cirurgia robótica 
realizada no Brasil aconte-
ceu em 2008, no Hospital 
Israelita Albert Einstein, em 
São Paulo. 

COM INFORMAÇÕES DE 
ANDERSON COSTA
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TOCANTINS TAMPINHAS PELA VIDA

Caravana de Mendanha tem adesão 
de apoiadores e dissidentes partidários

Governo autoriza início de recuperação 
da estrada entre Xambioá e Carmolândia

Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição 
de Goiânia entrega tampas plásticas 
para o Projeto EcoCats

O pré-candidato ao governo de Goiás percorreu uma série de municípios na região nesta quinta-feira 

DA REDAÇÃO - A caravana de 
Gustavo Mendanha (Pa-
triota) no Oeste goiano foi 
marcada pela presença de 
dissidentes partidários. O 
pré-candidato ao governo de 
Goiás percorreu uma série de 
municípios na região nesta 
quinta-feira (16). 

Um dos desafios impos-
tos à Mendanha para viabili-
zar o projeto de oposição ao 
atual governador do Estado 
era mostrar força política e 
angariar novos apoiadores. 

Desde que renunciou ao 
mandato de prefeito de Apa-
recida para concorrer a uma 
vaga ao Palácio das Esme-
raldas, o pré-candidato teve 
como madrinha a deputada 
federal Magda Mofatto (PL), 
presença constante ao lado 
de Gustavo.  

No Oeste goiano, Magda 
disse que defende o nome de 
Mendanha pelo Estado por 
acreditar que o ex-prefeito 
de Aparecida de Goiânia é o 
mais preparado. “O Gustavo 

preenche todos os requisitos 
para ser governador e ele já 
mostrou que é capaz.  

Mendanha percorreu cin-
co cidades em um único dia. 
Em Caiapônia, Piranhas, Bom 
Jardim e Aragarças foram re-
ali-zadas reuniões com lide-
ranças. Já em Doverlândia, 
Gustavo recebeu uma Moção 
de Aplausos proposta pelo 
vere-ador do Progressistas, 
Manoel Menezes, com apoio 
de Hércules Romano (PDT). 

Segundo Manoel, o apoio 
à pré-candidatura de Gus-
tavo surgiu antes mesmo de 
se tornar oficial e que a ho-
mena-gem é uma forma de 
reconhecer o trabalho desen-
volvido enquanto gestor da se-
gunda maior cidade do estado. 

“Desde que esse projeto 
era uma sementinha, eu já ti-
nha no meu coração a vontade 
apoiá-lo pelo caráter e histó-ria 
em Aparecida”. Já o colega de 
parlamento disse que está com 
o Gustavo acompanhando o 
desejo do povo.

Em Xambioá, o Gover-
no do Tocantins autorizou 
o início de obras de infraes-
trutura de pavimentação as-
fáltica para recuperação de 
trecho da rodovia TO-164. A 
assinatura, que ocorreu na 
manhã desta quarta-feira, 15, 
para o início dos trabalhos, 
integra a ação do Plano de 
Pavimentação, Recuperação 
e Conservação de Rodovias 
que, por meio da Agência To-
cantinense de Transportes e 
Obras (Ageto), vai recuperar 
mais de 80 km de via estadual 
entre Xambioá e o município 
de Carmolândia.

Esta obra faz parte do 
investimento de R$ 700 
milhões do Governo do To-
cantins, apresentado na úl-
tima segunda-feira, 13, no 
Palácio Araguaia. O Plano 
realizará trabalhos em vá-
rias cidades do Estado, onde 
serão reformados 30 trechos 
de vias estaduais.

O governador Wanderlei 
Barbosa afirmou que essa 
obra representa um momen-
to memorável no Tocantins, 
pois irá melhorar o tráfego 
em Xambioá e região. “Eu 
priorizo o que é mais impor-
tante para a comunidade e 
obras nas estradas são priori-
dades. Sabemos a importân-
cia da indústria e do turismo 
nessa região por conta das 
nossas praias. A movimenta-
ção vai fomentar o comércio 

daqui e, por conseguinte, a 
nossa economia. As obras 
que chegam aqui vão me-
lhorar a vida das pessoas”, 
declarou o Governador.

A prefeita de Xambioá, 
Patrícia Evelin, destacou a 
atenção do Governo do To-
cantins com as demandas 
de infraestrutura do muni-
cípio e como essa assinatura 
irá beneficiar vários setores. 
“Fazendo esse planejamen-
to agora, não tenho dúvida 
de que vamos alavancar 
a indústria do turismo no 
nosso município. Agrade-
ço ao Governo do Estado 
e parabenizo a gestão pela 
sensibilidade com a nossa 
região. Hoje, essa Ordem de 
Serviço é um momento de 
muita felicidade para nossa 
terra, só temos a agradecer”, 
ressaltou a prefeita.

TO- 164
A cidade de Xambioá fica 

a 88 km de Carmolândia, o 
que representa em média 
uma hora de viagem pela 
TO-164, via que também dá 
acesso ao município de Ara-
guaína, por exemplo. Sem o 
acesso por essa via, conforme 
moradores da região, as pes-
soas que se deslocavam de 
Xambioá para Araguaína pre-
cisavam seguir pela BR-135 
e pela BR-226, o que pode 
deixar a viagem mais longa.

O prefeito de Carmolân-

dia, Neurivan Rodrigues, ga-
rante que isso prejudica o 
comércio de Carmolândia 
e também de várias cida-
des que cortam a TO-164. 
“As pessoas desviam a rota 
para ir de Xambioá para 
Carmolândia. Os motoristas 
acabavam indo para o nos-
so município passando pela 
via que leva a Wanderlândia. 
Agora com a recuperação do 
asfalto, tenho certeza de que 
melhorará não só o tráfego 
na via, mas o turismo em 
Carmolândia e também o 
comércio local de cidades 
dessa localidade. Só temos 
que agradecer e parabenizar 
o Governo pelo trabalho”, ex-
plicou o prefeito Neurivan.

O morador de Xambioá 
Afileno Aguiar afirmou que 
sua filha estuda engenharia 
no município de Araguaína. 
A estudante precisa se deslo-
car diariamente para a outra 
cidade, muitas vezes acom-
panhada do pai, pela via 
mais longa. Com a reforma, 
ele garante que a viagem pela 
TO-164 será mais rápida e 
segura. “Essa reforma é mui-
to importante, muitas vezes 
os ônibus desviam o cami-
nho por Wanderlândia, que 
é mais longe. A TO-164 será 
reformada e isso será muito 
bom”, comemorou.

COM INFORMAÇÕES DE 
GUILHERME LIMA/

GOVERNO DO TOCANTINS

Fotos: Divulgação

Nesta última sexta-
-feira (17/06), o Regis-
tro de Imóveis da 1ª 
Circunscrição de Goiâ-
nia (1ºRIGO) entregou 
a segunda e última re-
messa de tampas plás-
ticas arrecadadas pela 
Serventia, com a cam-
panha “Tampinhas pela 
Vida”. Todo material ar-
recadado foi doado para 
o Projeto EcoCats, que 
resgata e cuida de gati-
nhos abandonados nas 
ruas de Goiânia.

O Projeto Ecocats ar-
recada materiais reciclá-
veis em vários estabele-

cimentos comerciais em 
Goiânia, desde 2018. O 
material obtido com as 
doações é vendido para 
indústria e, com o valor 
da venda, o Projeto custea 
a castração e os cuidados 
médicos até o encami-
nhamento dos gatinhos 
para adoção responsável.

Quem quiser, pode 
ajudar o Projeto, seja en-
tregando suas tampinhas 
nos pontos de coleta es-
palhados pela cidade, 
como a Petz e a Pegada 
Animal, ou entrando em 
contato diretamente com 
eles pelo Instagram @

projetoecocats.

TAMPINHAS 
PELA VIDA

Realizada pelo 1ºRI-
GO, a campanha “Tampi-
nhas pela Vida” foi lança-
da no dia 25 de fevereiro e 
encerrou no último dia 10 
de junho. A ação é parte 
do Projeto Sócio-ambien-
tal da Serventia que, todos 
anos, realiza campanhas 
com intuito de promover 
a consciência ambiental 
dos colaboradores, usuá-
rios e da sociedade.

COM INFORMAÇÕES 
DA ROTA JURÍDICA

Realizada pelo 1ºRIGO, a campanha “Tampinhas pela Vida” foi lançada no dia 25 de 
fevereiro e encerrou no último dia 10 de junho
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Maria Lúcia Dahl foi atriz de 
"Anos Rebeldes" e "Torre de Babel"

Maria Lúcia Dahl mor-
reu aos 80 anos no Rio de 
Janeiro na noite desta quar-
ta-feira (15). A informação 
foi confirmada pelo Retiro 
dos Artistas, onde morava 
há dois anos. A atriz esta-
va com Alzheimer e teve 
complicações no rim. Ela 
já estava internada há uma 
semana no Hospital Vitória, 
na Barra da Tijuca.

O corpo de Maria Lúcia 
será cremado nesta quinta-
-feira (16) no Cemitério Me-
morial do Carmo, no Caju, 
Zona Portuária do Rio de 
Janeiro. O velório foi inicia-
do 12h e a cerimônia está 
prevista para acabar às 15h.

Maria Lúcia trabalhou 
em novelas de muito su-
cesso na Globo, entre elas 
"Salsa e Merengue" (1996), 
"Torre de Babel" (1998), 
"Anos Dourados" (1986), 
"Bambolê" (1987), "Jogo da 

Vida" (1982), "O Espigão" 
(1974) e "Espelho Mágico" 
(1977). A trajetória da artis-
ta também foi marcada por 
participações no "Chico 
Anysio Show".

A morte da atriz foi la-
mentada nas redes sociais. 
Internautas compartilha-
ram trechos de atuações 

dela na Globo. Maria Lúcia 
deixa uma filha, Joana Me-
deiros, que também segue 
carreira no meio artístico. 
A herdeira tem investido 
no teatro, mas já fez inúme-
ros filmes e novelas. A sua 
participação mais marcan-
te ocorreu em "Mulheres 
Apaixonadas" (2003).

Danilo Gentili vai às lágrimas 
com Silvio Santos e faz desabafo tocante

Silvio Santos apresentou 
a 58ª edição do Troféu Im-
prensa, premiação criada 
em 1958 pelo jornalista Plá-
cido Manaia Nunes, após 
um hiato de dois anos e fez 
Danilo Gentili ir às lágrimas 
ao receber sua estatueta de 
melhor programa de entre-
vistas de 2018. "Nunca pu-
xei o seu saco, mas vou fa-
zer isso hoje. Sou muito seu 
fã", disse o apresentador do 
"The Noite".

Danilo Gentili se emo-
cionou em seu discurso: 
"Fico nervoso do seu lado, 
porque, além de ser seu fã, 
você é meu patrão. Nunca 

sei se peço um autógrafo 
ou se eu vou ser demitido. 
Quero agradecer a Silvio 
Santos por ter criado o SBT 
e a todas as pessoas que 
trabalham no SBT. Quando 
eu era criança, o SBT foi 
muito especial na minha 
vida e hoje ele continua 
sendo especial em outro 
nível. É o local onde tra-
balho e as pessoas que eu 
amo trabalham comigo".

Dono de algumas 
declarações polêmicas, 
Danilo acrescentou: 
"Hoje eu saio na rua e 
vejo crianças, adultos, 
velhos, casais falando 

para mim: 'Eu adoro o 
seu trabalho. Seu traba-
lho faz diferença na mi-
nha vida. Chego em casa 
cansado, ligo a TV e con-
sigo relaxar'. Aquilo que 
sentia quando criança, 
hoje posso passar para 
outras pessoas".

Antes de receber a 
estatueta, Danilo Gen-
tili também foi alvo de 
brincadeiras de Silvio 
Santos sobre sua soltei-
rice. O dono do SBT dei-
xou o apresentador sem 
graça ao comentar um 
possível romance com 
Rachel Sheherazade.

n Maria Reis
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Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Em 12 de junho de 1942, no Batismo Cultural de 

Goiânia, o interventor de Goiás (1937-1945), Pedro Lu-
dovico Teixeira, descerrou a placa para a inauguração do 
mais tradicional espaço cultural de Goiânia: Nascia ali, o 
Teatro Goiânia. Símbolo do art déco da capital, o edifício 
completou seus 80 anos, no domingo (12). Seja como 
teatro, seja como cinema e casa de shows, fechado ou 
com programação contínua, o teatro é símbolo do nasci-
mento de Goiânia. Desde 2019, na atual gestão da Secult 
Goiás, o diretor Josemar Callefi, coordena o local, que há 
25 anos trabalha com produção cultural no Estado.

2. O Teatro Goiânia foi desenhado pelos arquitetos 
José do Amaral Neddermeye e Jorge Félix, o mesmo que 
criou o Coreto da Praça Cívica e a Igreja Imaculado Co-
ração de Maria. O Teatro Goiânia foi pensado como em 
cima da planta construtiva de um transatlântico. O de-
senho do edifício é espacial em sua dimensão sob o forte 
azul do céu de Goiânia, com elementos que lembram 
escotilhas, proa, popa, convés e linha de flutuação.  Des-
de a retomada das ações culturais nos espaços públicos, 
após o isolamento social, o Teatro Goiânia assumiu uma 
vez mais, a posição de principal palco de Goiás.

Coldplay Live Experience
O Teatro da FacUnicamps vai abrigar o tributo “Col-

dplay Live Experience”, às 22h de sexta-feira, dia 24 de 
Junho. O show é uma adaptação da famosa estrutura de 
shows em estádios, com equipamentos de última gera-
ção, trazendo a imersão musical e visual para o Teatro, 
de uma das maiores bandas do mundo na atualidade: o 
Coldplay! A semelhança física e vocal do vocalista Thiago 
Gonçalves é impressionante e faz com que o público se 
sinta frente a frente com Chris Martin. Os ingressos para 
única sessão já estão disponíveis no site furandoafila.
com.br. Informações em @coldplay.experience.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O café 
estimula a produção 
de hormônios ligados à 
sensação de prazer.
n SHOWS - Hoje, o cantor 
Israel Novaes e o cantor 
Pedro Lukas animam a 
galera da Azzure. Os DJs 
André Melo e Low vão 
finalizar a noite da galera 
de um jeito bem badalado.
n VESTIBULAR - A 
Universidade Estadual de 
Goiás (UEG) prorrogou 
até o dia 21 de junho, 
o período de inscrições 
para o Vestibular 2022/2, 
através do site www.
estudeconosco.ueg.br.
n CÃODRILHA – Logo 
mais, das 15h às 18h, 
acontece uma Cãodrilha 
no Shopping Bougainville, 
destinado a pets e 
crianças, promovido 
pela BenYur, empório e 
play pet que fica no 2º 
piso. Os participantes 
devem ir fantasiados 
para aproveitar a festa. A 
entrada é gratuita.

PREMIAÇÃO MERECIDA - O médico 
Domingos Sávio 
da Silva Coelho, 
especialista 
em transplante 
capilar, recebeu 
o prêmio 
"Melhores 
do Ano", 
representado 
a renomada 
clínica Capilife, 
especializada 
em Tricologia e 
Terapia Capilar, 
que se destaca 
na cidade 
de Anápolis 

Divulgação

BODAS DE TURQUESA -  O médico especialista 
em cirurgia bariátrica, Rennel 
Pires de Paiva, e sua esposa, 
a médica infectologista, 
Sheila Ulisses Paiva, 
curtiram a paradisíaca ilha 
de Fernando de Noronha 
(PE), em comemoração 
aos 18 anos de casamento, 
portanto celebraram suas 
Bodas de Turquesa. A 
turquesa é uma pedra 
preciosa, de tonalidade azul 
e é um símbolo do mar e 
do céu. Tanto o céu como 
o mar podem passar por 
transições: o mar pode ser 
calmo e sereno, como pode 
ser agitado. O céu pode ser 

límpido e azul como também tempestuoso. Hoje, o 
casal sabe o que foi e é passar por estas experiências 
juntos, mas com muito amor, sempre!

Divulgação

Nádia Lippi

SOLIDARIEDADE - A 
conhecida designer 
de interiores Valéria 
Barros, que promove 
campanhas de 
solidariedade, está 
pedindo doação de 
cobertores novos ou 
usados para serem 
distribuídos às pessoas 
carentes que estão 
passando frio nas ruas e 
comunidades. Para doar, 
entrar em contato por 
mensagem (direct) no 
Instagram @valeriacob



Sábado, 18 de junho de 2022
Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal 5

n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

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

Pele no inverno - Dicas de 
produtos para cuidados faciais 
para enfrentar as baixas 
temperaturas
Veja a seleção de produtos para 
complementar o skincare 
durante o inverno
Dias frios, gelados, outros nem tanto, 
variações de temperatura em menos de 12 
horas, vento e aquele conhecido como “sol 
luz de geladeira”... É o inverno de cada ano 

e os desafios que a estação traz para a pele, principalmente a do 
rosto, que fica mais exposta e, por isso, merece mais atenção.

HIDRATANTE MULTIFUNCIONAL FPS 30 - 40g - Facial
Hidratante oil free com fórmula de textura leve e toque aveludado. 

Enriquecido com ativos antioxidantes que reduzem os efeitos 
nocivos dos raios UVA e UVB na pele. Protege, recupera e ilumina 
e é indicado para todos os tipos de pele. 

É dermatologicamente testado.

Ativos: D-Pantenol e Vitamina E. Preço sugerido: R$ 39,40
ESFOLIANTE LABIAL - Natural Balm Mint – 12g
Com 82% de ingredientes naturais este creme esfolia e nutre a pele 

sensível dos lábios. Contém grãos de açucar que se dissolvem, 
deixando os lábios incrivelmente macios. A textura granulosa e 
concentrada esfolia suavemente e transforma-se em um bálsamo 
à medida e que se derrete. Com um aroma de menta doce, esta esfoliação permite obter 
os benefícios de um bálsamo com o bônus de esfoliar e realçar a cor natural dos lábios. 

Preço sugerido: R$ 13,90
MÁSCARA FACIAL PURIFICANTE - Peel Off - Black Mask - Remoção de Cravos – 8g
Desenvolvida para remover de forma eficaz os cravos, a Black Mask é uma máscara facial 

“peel off” que traz os benefícios da argila preta para a limpeza da pele ficar completa. 

Preço sugerido: R$ 5,40
MÁSCARA FÁCIAL REVITALIZANTE - Peel Off - Golden Mask -8g
A Golden Mask é uma máscara facial de revitalização indicada para todos os tipos de pele. 

Desenvolvida com Argila Branca e Ácido Hialurônico que associados promovem um 
efeito rejuvenescedor, iluminador e hidratante instantaneamente. Entre os resultados, 
diminui a visibilidade dos poros, controlando a oleosidade.

Preço sugerido: R$ 5,40
MÁSCARA FACIAL REGULADORA CREMOSA ARGILA VERDE – 8g

Em uma única aplicação equilibra a oleosidade e hidrata com efeito 
mate. Leva na composição argila verde, ácido salicílico, melaleuca e 
zinco PCA. A argila verde possui a maior diversidade de elementos, 
como óxido de ferro associado a magnésio, cálcio, potássio, 
manganês, fósforo, zinco, alumínio, silício, cobre, selênio, cobalto 
e molibdênio. Apresenta pH neutro e grande função absorvente, 
combate edemas, ação secativa, emoliente, antisséptica, bactericida, 
analgésica e cicatrizante.
É Ideal para peles oleosas e com acne.

Preço sugerido: R$ 7,50
CANAL DE LOJA PRÓPRIO: http://loja.grupobioclean.com.br/

raavi | SAC +55 11 2236-5888 | sac@raavidermocosmeticos.com.br | https://www.
raavidermocosmeticos.com.br/
https://www.instagram.com/raavidermocosmeticos/ | https://www.youtube.com/c/ | 
aaviDermocosm%C3%A9ticos | Hashtags: #raavi #raavidermocosméticos

Conheça a potencia do Quiabo para os cabelos
A linha Quiabo VITISS é ideal para cabelos 
danificados e quebradiços
O quiabo tem um intenso poder condicionante, 
além de ser capaz de hidratar e nutrir o cabelo e o 
couro cabeludo. A VITISS Cosméticos possui uma 
linha completamente voltada para esse alimento, 
que promete recuperar os cabelos danificados e 
quebradiços. Composta por Shampoo (300ml, 500ml 
e 1.000ml), Condicionador (300ml, 500ml e 1.000ml), 
Máscara de Tratamento (250g, 500g e 1.000g) e 

Leave-In (200ml), a linha Quiabo VITISS conta com uma combinação perfeita entre as 
vitaminas existentes no quiabo e os oligoelementos, como o cobre, magnésio e silício. 
www.shampooecia.com . SAC: 31 3495-2820 | vitiss@vitiss.com.br | https://www.
instagram.com/vitisscosmeticos/ | https://www.facebook.com/vitisscosmeticos

SOLIDARIEDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

Escola promove campanha solidária 
para arrecadar fraldas geriátricas

Grupo estampa Pipódromo em camisetas 
para celebrar o centenário da cidade

Projeto foi desenvolvida pela “Agência de Missões” com a participação de 
crianças e adolescentes

MAYCON SANTOS - Os alunos 
da Escola Adventista de 
Anápolis promoveram uma 
campanha para arrecadar 
fraldas geriátricas. Os estu-
dantes conseguiram mais 
de 1000 unidades de fraldas 
para doar numa instituição 
que acolhe idosos em situa-
ção de vulnerabilidade.

O projeto foi organizado 
pela “Agência de Missões” 
da unidade. Essa ‘agência’ 
tem o objetivo de ajudar 
a comunidade local com 
ações de solidariedade.

A campanha começou no 
início do semestre e os do-
nativos foram entregues no 
último sábado (11), no ‘Lar 
do Ancião o Caminho’. Essa 
não foi a primeira vez que a 
escola abraçou o asilo, além 
das fraldas, produtos de hi-
giene já foram doados.

O trabalho interdiscipli-
nar proporcionou aos alu-
nos do 3º um aprendizado 
sobre finanças. Os estudan-
tes ganharam um cofrinho 

para juntar o dinheiro e 
comprar as fraldas no final 
do semestre.

A professora Lorena Al-
meida explica que o projeto 
abordou o empreendedoris-
mo e a solidariedade entre 
os participantes. “As crianças 
ouviram palestras e orien-
tações de como trabalhar 
com economia, consumo 
consciente e na disciplina de 
matemática: o sistema mo-
netário brasileiro”, explanou.

Um dos responsáveis 

pela campanha, Renan 
Abreu, relata que foi lança-
do um desafio missionário, 
para que todas as turmas de-
senvolvessem algum projeto 
de ‘amor na prática’. “A ini-
ciativa principal foi demons-
trar o amor de Deus através 
dessas ações”, ressalta.  

Os alunos foram es-
timulados nos valores 
éticos e morais como: 
respeito, compaixão, tra-
balho em equipe e empa-
tia pelo próximo.

Divulgação

Aparecida de Goiânia, 
junho de 2022 - O Grupo 
Sallo, uma das maiores con-
fecções do estado de Goiás, 
estampou o  Pipódromo 
de Aparecida de Goiânia 
em camisetas para celebrar 
o centenário da cidade. As 
peças limitadas fazem parte 
de uma ação comemorativa 
encabeçada pela Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia e 
pela  Associação Comercial 
e Industrial de Aparecida de 
Goiânia (ACIAG). O espaço 
escolhido fica próximo ao 
parque fabril do Grupo, que 
ocupa um terreno de 30 mil 
m² no Polo Industrial.

 “Arte e moda possuem 
uma conexão forte e parti-
cipar desse projeto vem ao 
encontro do nosso DNA que 
também visa a produção de 
‘obras de arte’ por meio de 
nossas peças e também do 
nosso slogan ‘Eleve-se’ que 
traz essa ascensão, esse cres-
cimento, nosso e da cidade 
nos últimos anos. E, ao esco-
lhermos o Pipódromo para 
a camiseta comemorativa, 
estamos unindo a nossa arte 
com a da cidade, que é repre-
sentada pela alegria, diver-
são, união e atemporalidade. 
Participar dessa ação é uma 
das maneiras que encon-
tramos para retribuir tudo o 
que a cidade nos oferece e 
nos permite crescer”, afirma 
Claudio Schwaderer, Diretor 
Indústria do Grupo Sallo.

A estampa da camiseta 
é a reprodução de uma arte 

do artista plástico Márcio 
Fleury. Além do Pipódromo, 
ele modelou outras obras 
de arte que retratam pontos 
turísticos e a beleza natural 
da cidade. As obras de arte 
serão entregues a 12 empre-
sas que aderiram ao projeto, 
no dia 22 de junho, em uma 
solenidade que está sendo 
organizada pela ACIAG. Além 
das peças em argila, a ação 
também desenvolveu car-
tões postais com as fotos dos 
pontos turísticos da cidade  e 
um livreto com a coletânea 
das obras.

 
SOBRE O GRUPO SALLO

Fundado em 1996, com 
sede em uma área de 30 mil 
m² em Aparecida de Goiânia 
(GO) e um pátio fabril com 

tecnologia de ponta, o Gru-
po Sallo é detentor de mar-
cas masculinas e femininas. 
Possui seis lojas próprias em 
Goiânia (GO), sendo uma 
na fábrica. Com atuação 
no mercado atacadista B2B 
e presente em todos os es-
tados com representações, 
gera 2 mil empregos diretos e 
indiretos. O Grupo também 
possui forte atuação social e 
inclusiva por meio dos Proje-
tos: Heliponto no Complexo 
Penitenciário Odenir Guima-
rães (desde 2017) e no Centro 
de Atendimento Socioeduca-
tivo de Anápolis (desde 2019), 
Projeto Crescer em Apareci-
da de Goiânia (desde 2019), 
“Mais um sem dor” (desde 
2018) e Costurando Oportu-
nidades (desde 2022).

Claudio Schwaderer, Diretor Indústria do Grupo Sallo, com 
Leopoldo Moreira Neto, presidente da ACIAG
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Classificados

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 14 de julho de 2022, a partir das 10h00min *. 2º LEILÃO: 21 de julho de 2022, a partir das 14h00min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini 
One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU 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 Efi cácia de Escritura Pública, contrato nº 
074504230010301, datado de 16/06/2017, fi rmado com os Fiduciantes NAYANE ZÉLIA CARDOSO DE OLIVEIRA, CI nº 5069373 2ª via SSP-GO e CPF 
nº 023.054.281-62 e seu marido RAFAEL LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, portador da CI nº 4783786 2ª Via PC-GO e CPF nº 017.332.011-22, casados 
sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados Anápolis/GO, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a R$270.653,67 (duzentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído por: “Apartamento nº 103 no Bloco G do Conjunto Quinta Villa Verde I, situado na Rua Elias Aidar Neto, s/nº, Quadra 
02, Conjunto Quinta Vila Verde, Anápolis/GO, com área privativa de 61,25m² e área total de 108,20m²”, melhor descrito na matrícula nº 12.927 do 
Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Anápolis/GO. Cadastro Municipal: 401.445.0387.003. 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$139.897,50 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais 
e cinquenta centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE 
(www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será 
realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). 
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) 
E NO SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9602 / imoveis.sac@superbid.net (17918 - Dossiê).
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Mercado & Marketing
LANÇAMENTOS WHEY - A Naiak marca de suplementos lançou três produtos à base de whey: Pro Berries 
& Hibisco, Pro Beauty Chocolate Belga e Pro Immunity Café & Chocolate. Esta última opção de proteína 
promete melhoria para o desempenho físico, especialmente dos atletas, com adição de 5 gramas de 
glutamina por dose e sendo adoçado apenas com stévia.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Escrivaninha Marajoara pode ser adaptada para diferentes ambientes
FEITA EM MADEIRA E AÇO - onze na categoria mobiliário do IDA - International Design Awards 2020. Inspirada no 
design modernista brasileiro dos anos 50, marcado por artistas como Lina Bo Bardi, Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer, 
entre tantos outros. A escrivaninha Marajoara, do Atelier BAM Design, é feita em madeira e aço, pode ser adaptada para 
diferentes tipos de ambientes, exercendo a função de penteadeira, mesa de trabalho ou, até mesmo, aparador. O design 
minimalista e a possibilidade de customização conferem à escrivaninha um ar leve, sofisticado e, ao mesmo tempo, 
marcante, é um mobiliário modernista utilitário: Uma mesa de trabalho que sai do padrão “escritório”, mas conserva as 
mesmas funcionalidades com o gaveteiro e permite esconder todos os hardwares – fios, cabos, torre de computador, 
entre outros. A peça possui 201 cm largura, 75 cm de altura; 70 cm de profundidade e 15 kg de peso. Contatos: Atelier 
BAM Design Tel.: +55 11 3868 2522. www.atelierbamdesign.com; contato@atelierbam.com e @atelierbam_design

Goiânia abriga a 15ª Feira Gaúcha Fenasul
O MELHOR DA CULTURA , GASTRONOMIA 
E MODA DO RS - A 15ª edição da Feira 
Gaúcha Fenasul – Goiânia 2022, reúne 
diferentes atrações da cultura gaúcha, e será 
realizada de 16 a 26 de junho no Ginásio 
Goiânia Arena. Na gastronomia traz a 
tradicional costela no fogo de chão, o porco 
no rolete, as famosas cucas, e os famosos 
chocolates de Gramado (RS), queijos, 
salames e vinhos, além de uma variedade de 
vestuários, como jaquetas, casacos, sapatos 
e bolsas em couro, e apresentação diária 

do grupo Paixão Gaúcha, de Cruz Alta (RS), e a “Roda de Chimarrão”. Haverá algumas cortesias e sorteios através do 
Instagram (@fenasul_goiania) e do site (www.fenasul.com.br). Horário de Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 16h 
às 22h; sexta-feira, das 16h às 23h, sábado e domingo das 12h às 23h. Valor do ingresso R$ 10,00 (preço promocional, 
meia entrada para todos). Crianças menores de 10 anos não pagam.

O Boticário lança Nativa SPA Morango Ruby
PARA CUIDADOS COM O CABELO E PELE - O 
Boticário com a sua nova linha de Nativa SPA traz a 
Vitamina C, o Extrato de Morango e o Óleo de Quinoa 
para brilharem juntos na transformação da pele e cabelos. 
Os produtos recuperam a luminosidade e reduzem 
os danos causados pelos radicais livres, por meio da 
vitamina C. Nos fios, proporcionam nutrição, reduzem 
o frizz e repõem proteína. Na pele, proporciona intensa 
hidratação, com o auxílio da quinoa, presente como óleo 
nutritivo, capaz de estimular a produção de colágeno em 
até 77%, e como proteína, exclusiva para os produtos 
capilares. Com oito itens (Loção corporal (este combo 
acompanha as embalagens com 400ml, 200ml e o refil com 350ml). Loção Antioxidante Desodorante, Esfoliante Corporal,   
Sabonete Líquido, Body Splash, Shampoo Nutrição Antifrizz  e Condicionador), o combo Nativa SPA Morango Ruby traz 
fragrância sensual e irresistível, que trabalha com notas florais e amadeiradas em contraste com o dulçor do morango.

Divulgação/Atelier BAM Design

Resumo A Favorita

Além da ilusão

Cara e Coragem

resumo de novelas

Isadora afirma que não 
ama Joaquim, mas aceita 
se casar para limpar sua 
reputação. Letícia se de-
sculpa por beijar Lorenzo. 
Plínio garante a Leopoldo 
que os livrará das chanta-
gens de Mariana. Giovanna 
se preocupa com Lorenzo 
por conta de Letícia. Silva-
na beija Bento, mas não é 
correspondida. Benê con-

vence Fátima a contar a 
verdade para Olívia. Davi 
vê Isadora com Joaquim 
e descobre que a ama-
da aceitou se casar com 
o vilão. Iolanda pressiona 
Joaquim para montar sua 
peça. Mariana entrega a 
Francisco uma carta que 
Plínio escreveu para Leo-
poldo. Fátima confessa a 
Olívia que adotou a filha. 

Pat pensa em como 
se aproximar de Andréa 
Pratini. Dalva vê o broche 
em forma de flor igual ao 
de Clarice nas bijuterias 
de Anita. Lou discute 
com Joca. Andréa dis-
pensa o trabalho de Pat 
como dublê na gravação 
do comercial, e Moa 
fica preocupado. Olívia 
repreende Joca por seu 

comportamento com Lou. 
Baby faz um relatório so-
bre Duarte para Danilo. 
Martha questiona Leon-
ardo sobre seu relacio-
namento com Regina e 
decide investigar a moça. 
Moa confunde Andréa 
com Pat e começa a puxar 
conversa com a atriz. An-
drea pergunta a uma pro-
dutora se Moa é solteiro. 

Carinha de Anjo

Pantanal
Tenório manda Alcides 

roubar o gado sem marca 
das terras de José Leôncio. 
Maria Bruaca diz a Guta que 
o que Tenório fez com ela 
não tem perdão. Zefa flagra 
Maria Bruaca no quarto de 
Alcides. Jove conhece Davi 
e Matilde. José Lucas co-
menta com Juma que preci-
sa encontrar o Velho do Rio. 
José Lucas critica Jove para 
Juma, e o Velho do Rio o 
reprova. Renato cogita para 

os irmãos que Tenório possa 
ter vergonha dos filhos por 
serem pretos. Filó demon-
stra para Muda que duvida 
do amor de Juma por Jove. 
Jove diz a José Leôncio que 
talvez não seja a pessoa indi-
cada para tocar os negócios 
do pai. Trindade diz a Tibério 
que vê morte cair sobre a 
casa de José Leôncio. Ro-
berto sugere a Zuleica que 
pressione Tenório para fazer 
uma escolha. 

resumo de novelas

Primeiro você olha o tamanho…
depois a grossura…Em seguida 

põe a mão para sentir…Só aí você 
tem coragem de sentar em cima, pra ver se o 
movimento de subir e descer é gostoso…
Viu como é fácil escolher um colchão novo?
Agora vai pedir perdão a Deus, mente poluída!

TEIXEIRA MENDES CONTA
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PASSATEMPO

PROBLEMAS DE LÓGICA

Solução
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1

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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Vestidos de festa
Vera e outras duas mulheres estão se preparando 
para ir a uma festa. Cada qual usará um vestido de 
cor diferente e com um detalhe também diverso. 
Considerando as dicas, descubra o nome de cada 
mulher e o detalhe e a cor do vestido que irá usar.

1. Luciene estará 
com um vestido de 
detalhes em renda.

2. O vestido preto possui 
transparências nos 
braços e nas costas.

3. Marilda irá usar um 
vestido branco.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Eu reclamo que tudo na 
minha vida está dando 

errado. E quando algo dá 
certo, já penso que tem 

alguma coisa errada.

Um grupo de pes-
soas pode ser des-
membrado ou pas-
sar por definições 

significativas. Mas o fato é que 
você precisa olhar atentamen-
te para os recursos materiais. 
Renovar as ideias e promover 
passos diferentes são atitudes 
essenciais neste novo ciclo.

É um dia de mu-
danças e impre-
vistos. É preciso 
preservar a sua 

imagem e ter atenção com 
quedas ou acidentes. O céu 
pede de você mais coragem 
para mudar todos os planos 
e seguir a sua jornada de 
uma forma nova. 

Hoje ficam eviden-
tes os desafios 
emocionais que 

você vem enfrentando para in-
teragir com algumas pessoas. 
É momento de promover no-
vas ideias e de romper com 
estruturas que não agregam 
mais com os novos valores que 
ingressaram em seu íntimo.

Por mais que 
você tente man-
ter algumas 

estruturas, o fato é que as 
mudanças são inevitáveis, exi-
gindo que você assuma novas 
direções. Neste processo, é 
natural algumas pessoas se-
rem cortadas do seu convívio 
ou dos seus projetos.

Uma conversa 
sincera com uma 
pessoa vai ajudá-

-lo a tomar novas direções. O 
futuro é impactado, trazendo 
a necessidade de renovar tudo 
completamente. A flexibilidade 
vai ajudá-lo a romper relações 
e contatos com pessoas. Exa-
mine as suas crenças.

Você tem uma 
ideia sobre o seu 
trabalho, porém 

o céu pede habilidades para 
romper com crenças ou postu-
ras rígidas. É importante aban-
donar um julgamento para que 
possa desenvolver todo o seu 
potencial. Faça a sua parte e 
faça o que é certo.

É um dia de im-
previstos e de 
mudanças que 

impactam o seu bem-estar. 
Busque compreender fatores 
da sua vida que não estão 
sob seu controle e, a partir 
de novas posturas, solte to-
das as amarras. É preciso dar 
atenção aos afetos.

Uma pessoa im-
portante em sua 
trajetória está re-

sistente a mudar e a seguir 
com leveza diante das mu-
danças e imprevistos. Tudo 
isso o afeta diretamente, 
mas é preciso amadurecer e 
entender que cada um tem o 
seu processo.

Uma pessoa im-
portante em sua 
trajetória está re-

sistente a mudar e a seguir 
com leveza diante das mu-
danças e imprevistos. Tudo 
isso o afeta diretamente, 
mas é preciso amadurecer e 
entender que cada um tem 
o seu processo.

Você está preocu-
pado com ques-
tões materiais. É 

preciso entender as mudanças 
pelas quais vem passando, 
sejam elas profissionais ou fi-
nanceiras. Os acontecimentos 
vêm para deixar claro o que é 
essencial. Desapegue-se de 
julgamentos e da rigidez.

Você tinha um pla-
no para essa fase 
da sua vida e os im-
previstos tornaram 

tudo frágil e sensível. É preciso 
ter habilidade emocional para 
interagir com as mudanças de 
uma forma mais leve. A ansie-
dade e a vontade de controlar 
só vão piorar a situação.

As pessoas do 
seu convívio são 
difíceis de se rela-

cionar ou é você quem cria 
resistência a lidar com situa-
ções novas. Examine com 
sinceridade onde você está 
vibrando. Busque a flexibili-
dade, porque o controle des-
sa situação é ilusório.

Peanuts


