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92,33% dos goianienses 
ainda não escolheram 
deputado estadual

TOCANTINS

Aberta inscrições 
para o projeto 
Jovens Protagonistas

Fotos: Divulgação
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Paulo Cezar propõe censo escolar 
para identificar e acolher alunos autistas
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do Estado
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Na corrida para a Assembleia legislativa, 92,33% não souberam responder, 
1,83% votariam nulo, 0,83% votariam em Sargento Novandir

Seju/Governo do Tocantins

Projeto escolherá jovens de 15 a 29 anos, que deverão 
apresentar ideias nas áreas cultural, ambiental ou social
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ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

Jornada Zero 
Violência contra 
Mulheres e Meninas 
chega a Ceilândi
Joel Rodrigues/Agência Brasília

O programa Jornada Zero Violência contra Mulheres e Meninas, 
que será realizado em Ceilândia esta semana, já passou por 
Paranoá, Sobradinho, Samambaia e Planaltina

APARECIDA DE GOIÂNIA
Parceria entre prefeitura com 
o setor produtivo é reiterada

PÁGINA 05



Terça-feira, 21 de junho de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 2 Geral

DA REDAÇÃO -  Um censo 
para identificar e conhe-
cer a realidade de alunos 
com Transtorno do Es-
pectro autista na rede es-
tadual de ensino. Projeto 
neste sentido foi apre-
sentado pelo deputado 
estadual Paulo Cezar 
Martins (PL) e está em 
tramitação na Assem-
bleia Legislativa.

Na prática, o pro-
jeto aperfeiçoa a Lei nº 
19.075/2015, que insti-
tui a Política Estadual de 
Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista e es-
tabelece diretrizes para a 
sua consecução.

O projeto prevê que o 
censo escolar seja reali-
zado uma vez por ano, a 
fim de identificar quais 
alunos necessitam de um 
acompanhamento multi-
disciplinar, nos casos de 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). “É impor-
tante identificar quantos 
e quais são, bem como 
analisar o perfil socioe-
conômico das crianças, 
adolescentes e jovens 
com TEA, para assim di-
recionar políticas públi-
cas para o atendimento 
dessas pessoas”, explica 
Paulo Cezar. 

Segundo ele, o poder 
público, com base num 
censo anual, terá condi-
ções de desenvolver polí-

ticas de inclusão social e 
atendimento de saúde, 
fundamentais para ajudar 
as famílias que lidam com a 

doença. “O censo vai mos-
trar quais estabelecimentos 
necessitam de um suporte 
mais amplo do poder pú-

blico, de modo não apenas 
tratar a alunos nessa con-
dição, mas também definir 
todo um conjunto de ações 

a serem adotadas contra 
qualquer tipo de discrimi-
nação ou isolamento social 
portadores do TEA.

Paulo Cezar propõe censo escolar para 
identificar e acolher alunos autistas

EDUCAÇÃO

Reuni Digital vai oferecer mais de 5 mil 
vagas para ensino superior

O Ministério da Educa-
ção (MEC) lançou hoje (20) 
o Programa para Expansão 
da EaD nas Universidades 
Públicas Federais – Reuni 
Digital. Durante a cerimônia 
de lançamento em Brasília, 
o secretário de educação su-
perior destacou que, além de 
ampliar o acesso, o programa 
pretende fomentar a perma-
nência dos discentes na edu-
cação superior, por meio da 
educação a distância (EaD).

VAGAS
No total, segundo o MEC, 

serão ofertadas 5.020 novas 
matrículas por ano. Durante 
a cerimônia, o ministro da 
Educação, Vitor Godoy, assi-
nou uma portaria com auto-
rização para criação de 152 
novos cargos de docentes no 
programa. Eles vão atuar em 
14 cursos de graduação. Os 

cursos virtuais serão oferta-
dos no âmbito das universi-
dades federais em diferentes 
regiões do país.

Segundo o ministro, o 
programa pretende ampliar 
o acesso e a permanência dos 
estudantes na educação su-
perior pública, por meio da 
educação a distância, e asse-
gurar a qualidade da oferta. 

Também estão entre as 
metas do programa, a amplia-
ção da participação propor-
cional de grupos desfavoreci-
dos na educação superior; a 
consolidação e ampliação de 
novos programas e ações de 
incentivo e mobilidade estu-
dantil; a institucionalização 
dos programas de educação 
a distância; e a capacitação 
de professores, técnicos de 
informática e técnicos admi-
nistrativos para atuar com 
educação a distância.

PNE
Outro objetivo do Reuni 

Digital é contribuir para o 
alcance das metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
em destaque a meta 12, que 
estabeleceu em 33% o per-
centual de matrículas para 
a população de 18 a 24 anos 
(taxa líquida) e em 50% para 
a população em geral (taxa 
bruta) até o ano de 2024. O 
programa prevê que seja asse-
gurada a qualidade da oferta 
e expansão para, pelo menos, 
40% das novas matrículas, no 
segmento público.

COLETÂNEA
Além do projeto-piloto 

do programa, foi apresentada 
uma coletânea de cinco estu-
dos desenvolvidos ao longo 
de dois anos pela Secretaria 
de Educação Superior (Sesu) 
e o portal do Reuni Digital. 

O MEC ressalta que projeto 
já consolidou o Diagnóstico 
da EaD no Brasil, com foco 
no cenário atual da EaD no 
país; o Benchmarking Inter-
nacional, a fim de revelar as 
políticas, estratégias e ferra-
mentas em EaD de alguns 
países, de modo a contribuir 
para orientação de futuras 
práticas no plano de expan-
são brasileiro.

Os estudos também tra-
zem a Análise dos Desafios 
para a Expansão da EaD no 
Brasil; o Plano de Expansão 
da EaD para estabelecer os 
objetivos, metas e ações arti-
culadas visando a consolida-
ção da proposta de expansão; 
e o Monitoramento do Plano, 
um documento voltado ao 
acompanhamento dos des-
dobramentos e avaliação dos 
resultados do Reuni Digital.

KARINE MELO/ABR

PROJETO

Divulgação

O projeto prevê que o censo escolar seja realizado uma vez por ano, a fim de identificar quais alunos 
necessitam de um acompanhamento multidisciplinar, nos casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Na corrida para a Assembleia legislativa, 92,33% não souberam 
responder, 1,83% votariam nulo, 0,83% votariam em Sargento Novandir

JOICE GABRIELA -  Pesqui-
sa encomendada pela 
TV Gazeta ao VOGA Bra-
sil Instituto de Pesquisa, 
com o objetivo de ouvir 
a intenção da popula-
ção da Capital Goiânia 
em relação às eleições 
gerais de 2022.

A pesquisa foi reali-

zada entre os dias 25 e 
28 de maio 2022, com 
600 entrevistas, que 
ouviu eleitores estrati-
ficados por sexo, faixa 
etária, grau de escolari-
dade, nível econômico e 
posição geográfica.

O grau de confiança 
da pesquisa  é de 95% e a 

margem de erro é de 4% 
para mais ou para me-
nos. Esta pesquisa está 
registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral pro-
tocolizada sob o nº BR - 
08512/2022 e no Tribunal 
Regional Eleitoral sob o 
nº GO - 00614/2022.

Foi pesquisada a in-

tenção de voto espon-
tânea para Deputado 
Estadual, quando o en-
trevistador não apresen-
ta opções, 92,33% não 
souberam responder, 
1,83% votariam nulo, 
0,83% votariam em Sar-
gento Novandir, 0,50% 
votariam em Mauro Ru-

ELEIÇÕES 2022

92,33% dos goianienses ainda não 
escolheram deputado estadual

bem, 0,50% votariam em 
Antonio Gomide, 0,33% 
votariam em Lucas Vir-
gílio, 0,33% votariam em 
Henrique César, 0,17% 
votariam em Rodrigo 
Melo, 0,17% votariam 
em Edgar Duarte, 0,17% 
votariam em Vinícius Si-
queira, 0,17% votariam 
em Jeneson Abel, 0,17% 
votariam em Major Araú-
jo, 0,17% votariam em 
Anderson Sales, 0,17% 
votariam em Renato de 
Castro, 0,17% votariam 
em Felisberto Tavares, 
0,17% votariam em Da-
niel Agrobom, 0,17% 
votariam em Bruno Pei-
xoto, 0,17% votariam 
em Chico Zica, 0,17% 
votariam em Carlos Sa-
lim, 0,17% votariam em 

Paulo César, 0,17% vota-
riam em Henrique Aran-
tes, 0,17% votariam em 
Coronel Urzeda, 0,17% 
votariam em Romário 
Policarpo, 0,17% vota-
riam em Charles Bento, 
0,17% votariam em Van-
derlan Cardoso, 0,17% 
votariam em Isabel Cris-
tina e 0,17% votariam em 
Vilma Cleice.

Acompanhe a divul-
gação desta pesquisa 
hoje, às 12h30, no Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço, canal 38.1 em Goi-
ânia, com Thiago Mendes 
e o time de comentaris-
tas da TV Gazeta. A trans-
missão também é feita 
pelo GazetaPlay.com.br 
e disponibilizado no you-
tube.com/gazetaplay.
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Os associados da Cooperativa Sicredi Celeiro Centro 

Oeste, através do Fundo Social, possibilitam o apoio a proje-
tos sociais de interesses coletivos voltados para a educação, 
cultura, esporte, segurança, meio ambiente e inclusão 
social em todas as comunidades onde atua. No último ano, 
somente em Chapadão do Céu, foi possível atender três 
projetos sociais voltados ao atendimento de crianças, de 
pessoas com necessidades especiais, temporárias e defici-
ências, que juntos somam mais de R$ 38 mil em doações.  

2. As inscrições para o Fundo Social da Sicredi Celeiro 
Centro Oeste 2022 já estão abertas e devem atender projetos 
sociais locais, de interesse coletivo, voltados à educação, 
cultura, esporte, saúde, meio ambiente, segurança e inclu-
são social, que contribuem com o desenvolvimento das 
comunidades da área de atuação da Cooperativa. Para mais 
informações, acesse o regulamento: https://fundosocialce-
leiro-co.com.br.

Atualização ICMS 2022
Hoje, terça-feira, 21 de junho, das 8h às 17h, o Sindi-

cato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empre-
sas de Assessoramento de Goiás (Sescon Goiás) recebe 
público em seu auditório, localizado na Rua 107, Setor 
Sul, para o curso de atualização do ICMS 2022, minis-
trado por Magna de Jesus, que vai falar especificamente 
sobre benefícios fiscais com foco na legislação do Estado 
de Goiás, destinado a profissionais que atuam como 
controller, analista fiscal, auxiliar fiscal e estudantes de 
Ciências Contábeis. Inscrições no site sescongoias.org.br 
e  informações pelo telefone: (62) 3931-5211.

Vitrine

Arquivo

SESSÃO DE 
AUTÓGRAFOS - Logo 
mais, das 19 às 23 
horas, a arquiteta e 
escritora Cláudia Oliveira 
comanda noite de 
autógrafos de seus dois 
livros: “Poesia Nua” e 
“Poemas Para Mim”, 
no decorado da Sunna 
by Opus – Showroom 
Opus, na Alameda 
Ricardo Paranhos, no 
Setor Marista 

JUNTA EMPRESARIAL - Com o apoio do Sebrae Goiás, 
da Abrasel Goiás e do Sindibares Goiânia, 15 empresários 
e empreendedores do setor, participaram da Fispal 
Food Service, na Expo Center Norte, em São Paulo. A 
programação incluiu visitas técnicas, troca de informações 
e rodada de negócios. No registro, o presidente do 
Sindibares Goiânia, Newton Pereira, o presidente da 
Abrasel Nacional, Paulo Solmucci e o presidente da Abrasel 
Goiás, Danillo Ramos

Divulgação

4

n VOCÊ SABIA? Café 
+ Óleo de coco + 
Canela, é um ótimo 
termogênico natural. 
n NESTA TERÇA-
FEIRA - Hoje, 
acontece a 1ª 
Maratona de Debates 
sobre o Dia Municipal 
de Combate ao 
Encarceramento da 
Juventude Negra, 
sob a chancela das 
comissões de Direitos 
Humanos da OAB-
GO e da Câmara de 
Goiânia e contará 
com a presença do 
conselheiro nacional 
de direitos humanos, 
Eduardo Motta. O 
encontro será na ESA. 
n GESTOR DE 
TRÁFEGO - Logo 
mais às 20h, a CEO 
da Comunicando e 
gestora de tráfego, 
Kamila Mendonça, 
realiza uma LIVE 
gratuita sobre “O que 
é, o que faz e como se 
tornar um gestor de 
tráfego”, no Instagram 
da Comunicando MKT 
Digital (@comunicando 
mktdigital). Kamila 
vai apresentar dicas 
de como começar 
a dar os primeiros 
passos dentro dessa 
profissão que cresce 
consideravelmente 
no mercado.
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HISTÓRIA DE INSPIRAÇÃO E SUCESSO - A diretora 
da Mostra Kzulo de 
Arquitetura, Decoração, 
Design e Paisagismo, 
Joseane Pereira (foto), foi 
indicada por arquitetos 
brasileiros para receber 
homenagem no 
Portuguese Brazilian 
Awards, em Paris, 
premiação que tem como 
objetivo reconhecer, 
valorizar e premiar 
brasileiros e portugueses 
que se destacam em suas 
áreas de atuação. Por 
conta de agenda apertada 
com as obras da Kzullo 
2022– Riquezas de Goiás, 

a arquiteta Camila Borin representou Joseane na cerimônia 
de premiação, comandada por Antonia Fontenelle e pelo 
ator Oscar Magrini e trouxe o prêmio para a homenageada 
de Goiás

TOCANTINS 

Aberta inscrições para o 
projeto Jovens Protagonistas
Projeto escolherá 
jovens de 15 a 29 
anos, que deverão 
apresentar ideias 
nas áreas cultural, 
ambiental ou social 

DA REDAÇÃO - Estão abertas 
até o dia 27 de junho, as ins-
crições para o projeto Jovens 
Protagonistas. A iniciativa 
desenvolvida pelo Gover-
no do Tocantins, por meio 
da Secretaria de Estado dos 
Esportes e Juventude (Seju), 
é voltada para o público de 
15 a 29 anos, e vai selecionar 
propostas que contribuem 
para a resolução de proble-
mas sociais, ambientais ou 
culturais que alcançam re-
sultados para a sua comu-
nidade, sobretudo grupos 
com maior vulnerabilidade 
social, econômica, cultural, 
étnico-racial, entre outras.

“O projeto Jovens Prota-
gonistas vem com o intuito 
de fazer com que qualquer 
jovem que tenha liderança 
e desenvolva alguma ação 
social, cultural ou ambien-
tal. Todo aquele que faz ou 
que transforma vidas de 
alguma forma direta ou in-
diretamente, é um jovem 
que pode se inscrever no 
nosso projeto. Precisa ter de 
15 a 29 anos, mandar uma 
biografia falando quem ele 
é e que tipo de ação ele faz. 
Você, jovem, venha repre-
sentar o seu município e ser 
um jovem transformador”, 
destaca a diretora de Juven-
tude da Secretaria de Esta-

do dos Esportes e Juventu-
de, Júlia Albuquerque.

Os objetivos são reco-
nhecer e fortalecer jovens 
que contribuem para solu-
cionar problemas sociais, 
econômicos, culturais e 
ambientais, além de bene-
ficiar esse público com uma 
capacitação sobre políticas 
públicas e elaboração de 
projeto-ação de transfor-
mação social. 

O formulário on-line de 
inscrição está disponível 
no link: bit.ly/3GxdCwI. O 
edital completo está dispo-
nível no Diário Oficial do 
Estado n° 6.109, publicado 
na quarta-feira, 15, e tam-
bém no Instagram da Seju 
@sejutocantins. 

O projeto será ofertado 
para jovens dos 139 muni-
cípios do Estado, que tive-
rem a inscrição homologa-
da e selecionada, perante 
os critérios estabelecidos 
no edital, sendo até um 

jovem por município. Um 
processo de votação on-
-line popular será aberto 
para que um projeto-ação 
seja selecionado e premia-
do com o Fundo Semente 
no valor de R$ 5 mil.

CRONOGRAMA
O resultado preliminar 

dos participantes do projeto 
será divulgado no dia 8 de 
julho no Diário Oficial do 
Estado e Instagram da Seju 
@sejutocantins. Após essa 
data, entre os dias 11 a 13 
de julho, será o prazo para 
interposição de recursos. A 
divulgação do resultado fi-
nal está prevista para o dia 
19 de julho. As capacitações 
ocorrerão entre os dias 20 de 
julho e 2 de agosto de 2022. 
Já as atividades do projeto-
-ação serão desenvolvidas 
entre os dias 16 de agosto e 
19 de setembro. 

TAIANNE MOREIRA/
GOVERNO DO TOCANTINS

Seju/Governo do Tocantins 

Lorena Lázaro

Diretoria de Juventude no lançamento 
do projeto Jovens Protagonistas

Edital de Citação. Prazo do Edital: 30 DiasEdital de Citação. Prazo do Edital: 30 DiasEdital de Citação. Prazo do Edital: 30 DiasEdital de Citação. Prazo do Edital: 30 DiasEdital de Citação. Prazo do Edital: 30 DiasAutos: 5127123-09.2018.8.09.0172. Natureza:
Processo Cível e do Trabalho -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento
Comum Comum Comum Comum Comum Cível. Requerente: Bradesco Administradora de Consorcios LtdaBradesco Administradora de Consorcios LtdaBradesco Administradora de Consorcios LtdaBradesco Administradora de Consorcios LtdaBradesco Administradora de Consorcios Ltda , Requerido: LinconlLinconlLinconlLinconlLinconl
Santana de AraujoSantana de AraujoSantana de AraujoSantana de AraujoSantana de Araujo. Juiz: Alex Alves Lessa, O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito Alex Alves Lessa, da Comarca
De Santa Terezinha De Goiás. ObjetivObjetivObjetivObjetivObjetivo:o:o:o:o: Proceder a citação do requerido acerca da presente ação. Despacho:Despacho:Despacho:Despacho:Despacho:
Cite-se o referido réu, por edital, com o prazo de 30 dias, nos termos do art. 256 e seguintes do CPC, para
responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Expediu-se o presente Edital, que sera publicado, tendo sido afixado uma via deste no Placar
do Fórum local, por termos da Lei. Santa Terezinha de Goiás, 24 de maio de 2022
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Programa teve início na segunda-feira para apresentar à população da região 
administrativa a rede de enfrentamento à violência de gênero 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

DA REDAÇÃO - Até quinta-fei-
ra (23), o programa Jornada 
Zero Violência contra Mu-
lheres e Meninas promoverá 
palestras, conversas e uma 
caminhada em Ceilândia, 
com a proposta de reforçar 
a importância do comba-
te à violência de gênero e 
mostrar à população os ca-
minhos disponíveis de pro-
teção e acolhimento das ví-
timas. A agenda será iniciada 
nesta segunda (20), às 19h, 
com um encontro na Casa 
da Mulher Brasileira, onde 
representantes do governo e 
comunidade estarão reuni-
dos pela causa.

O programa, que está na 
quinta edição, é uma parce-
ria da Secretaria da Mulher 
(SMDF) com o Fundo de 
Populações da ONU (Unf-
pa) e conta com o apoio da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP). Um dos objetivos 
é sensibilizar as  lideranças 
comunitárias e os moradores 
para conhecerem, divulga-
rem e, assim, fortalecerem 
a rede de enfrentamento à 
violência contra as mulheres.

Outra meta é capacitar 
servidores e reforçar a impor-
tância da atuação da admi-
nistração regional para criar 
pontos focais no atendimento 
às vítimas de violência. Nesses 
locais, as mulheres deverão 
ser acolhidas, orientadas e en-
caminhadas aos atendimen-
tos especializados, indicados 
para cada caso.

A equipe do programa 
vai orientar a população so-
bre como denunciar uma 

situação de violência, além 
de indicar os sete locais, em 
Ceilândia, onde as vítimas 
podem procurar ajuda.

Na programação, estão 
previstas visitas a equipa-
mentos do Governo do Dis-
trito Federal (GDF) voltados 
para acolhimento e atendi-
mento a mulheres, como a 
Casa da Mulher Brasileira 
(CMB), o Centro Especia-
lizado de Atendimento à 
Mulher (Ceam), o Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras), o Centro de 
Referência Especializado em 
Assistência Social (Creas) e 
o Centro de Especialidade 
para Atenção às Pessoas em 
Situação de Violência Sexual, 
Familiar e Doméstica (Ce-
pav) Flor de Lótus.

Ainda serão apresenta-
dos à comunidade local os 
serviços oferecidos pela equi-
pe de Prevenção Orientada à 
Violência Doméstica e Fami-
liar (Provid), pelos conselhos 
tutelares, pelas delegacias e 

pela própria administração.
Também haverá um 

bate-papo com diretores e 
coordenadores da rede de 
ensino local, para que pos-
sam difundir a importância 
do tema dentro das escolas, 
e um encontro com os ho-
mens para falar sobre violên-
cia de gênero.

No encerramento da 
ação, a equipe da Secretaria 
da Mulher e as lideranças 
locais farão uma caminhada 
para a distribuição de carta-
zes, com os endereços e te-
lefones dos equipamentos 
da rede de enfrentamento 
à violência de gênero local, 
que serão afixados nos es-
tabelecimentos comerciais 
da cidade.

O Jornada Zero já pas-
sou pelas cidades do Para-
noá, Sobradinho, Samam-
baia e Planaltina. Veja, 
abaixo, a programação da 
ação em Ceilândia.

COM INFORMAÇÕES DA 
SECRETARIA DA MULHER

Jornada Zero Violência 
contra Mulheres e 
Meninas chega a Ceilândi

Joel Rodrigues/Agência Brasília

APARECIDA DE GOIÂNIA

Parceria entre prefeitura com 
o setor produtivo é reiterada

O prefeito Vilmar 
Mariano visitou nesta 
segunda-feira (20) as 
instalações da empresa 
São Judas Açopronto, 
no Parque Industrial 
Vice-presidente José 
Alencar, numa série de 
encontros que a Prefei-
tura de Aparecida está 
realizando com em-
presários locais para 
estreitar o relaciona-
mento institucional 
com o setor produtivo.

Intermediada pela 
Secretaria de Desen-
volvimento Econômi-
co, a visita cortesia reu-
niu, além do prefeito, a 
secretária interina da 
pasta, Valéria Frazão. 
No encontro, Vilmar e 
a gestora colocaram a 
Prefeitura de Apareci-
da à disposição para 
solucionar as deman-
das do empresariado 
pertinentes ao Poder 
Executivo municipal.

“Essas visitas são 
fundamentais para a 
gente conhecer, na prá-

tica, o tamanho da produ-
ção da indústria de Apa-
recida. Assim, podemos 
reunir mais elementos 
para defender as poten-
cialidades do nosso mu-
nicípio aos buscar inves-
timentos fora do estado 
e até em outros países “, 
afirmou Vilmar Mariano.

O prefeito e Valéria Fra-
zão foram recebidos pelo 
proprietário da São Judas 
Açopronto, Ednamérico 
Tadeu de Oliveira. O em-
presário reconheceu a 
iniciativa da Prefeitura de 
Aparecida de nutrir a par-
ceira com o setor produti-
vo e elencou as razões pe-
las quais o município de 
Aparecida, na visão dele, é 
atrativo para empresas de 
todos os portes.

Tadeu disse que Apa-
recida se destaca “pelos 
programas diferenciados 
de impostos, pela locali-
zação e pela logística. A 
logística de Aparecida em 
relação a tudo, à Grande 
Goiânia, não tem nada 
igual. Você, daqui, leva 

tudo mais rápido para 
qualquer lugar”, acres-
centou o empresário.

EMPRESA GERA 
CENTENAS DE 
EMPREGOS

Instalada num com-
plexo de 60 mil me-
tros quadrados de área 
construída, a São Judas 
Açopronto gera 500 em-
pregos diretos e indiretos 
na planta de Aparecida, 
inaugurada em 2008. A 
companhia tem mais 
duas empresas do grupo 
em Goiás, nas cidades de 
Cezarina e Edealina.

A São Judas Açopronto 
distribui aço para a indús-
tria da construção civil. A 
empresa tem na matriz 
em Aparecida um termi-
nal da gigante do aço Ar-
celorMittal, sua principal 
parceira, que, segundo a 
São Judas, detém 45% do 
mercado nacional e 38% 
do comércio global de aço 
em larga escala.

COM INFORMAÇÕES 
DE ALLAN DAVIDEto’o aceita pena de 

quase dois anos de prisão
Nos últimos tempos, 

o ex-jogador do Barcelona 
Samuel Eto’o, foi notícia por 
situações que passam lon-
ge do mundo do futebol. No 
início do ano, passou por um 
processo judicial que culmi-
nou com um juiz ordenando 
que ela reconhecesse Erika 
do Rosário como sua filha 
biológica, que havia ajuiza-
do a ação quatro anos antes. 
Desta vez aceitou a sentença 
imposta pela justiça depois 
de ter fraudado o Tesouro Pú-
blico em milhões de euros.

Juntamente com seu ex-
-representante José María 
Mesalles, eles aceitaram a 

pena de 22 meses e um ano 
de prisão, respectivamente, 
após o ocorrido entre 2006 
e 2009. O camaronês con-
fessou ter sido responsável 
pelo ocorrido, mas culpou 
indiretamente Mesalles, a 

quem ele reconhece como 
um “segundo pai”.

Embora o Ministério Pú-
blico tenha pedido sentenças 
de até 10 anos e meio para 
ambos, além do pagamen-
to de indenizações e multas 
que ultrapassam 14 milhões, 
Eto’o finalmente concordou 
com 22 meses de prisão, em-
bora não vá pisar na cadeia.

A Justiça o considerou 
culpado de fraude fiscal de 
3,8 milhões de euros após 
tributar indevidamente os 
rendimentos derivados da 
transferência de seus direitos 
de imagem para a marca es-
portiva Puma e o Barcelona.

Divulgação

O programa Jornada Zero Violência contra Mulheres e Meninas, que 
será realizado em Ceilândia esta semana, já passou por Paranoá, 
Sobradinho, Samambaia e Planaltina Em visita a empresa de grande porte em distribuição de aço, prefeito ressaltou, nesta 

segunda, 20, a disponibilidade da gestão municipal para ouvir e solucionar demandas 
do empresariado local; ‘relação de cooperação’
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L.C LOGISTICA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA,  CNPJ:
18.194.037/0001-63, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA,
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO -  LF,  N.  4004/2018,  PARA REVENDA DE
COMBUSTÍVEIS  E  DERIVADOS,  SITUADO  NA  RUA  RIO  DA
PRATA, ESQ. COM RUA RIO CLARO Nº 1013, QD. 50, LT. 01,
SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS – GO.

L.T  LOGISTICA  COMERCIO  E  COMBUSTIVEL  LTDA,  CNPJ:
02.105.502/0001-02, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA - 
DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS A RENOVAÇÃO DA LICENÇA
DE FUNCIONAMENTO – LF Nº007/2018, PARA REVENDA DE
COMBUSTIVEIS  E  DERIVADOS,  SITUADO NA  RODOVIA  GO
060,  KM  117,  SETOR  ANHANGUERA  EM  SÃO  LUÍS  DE
MONTES BELOS – GO

A empresa W R FOGOS GOIANIA LTDA, CNPJ: 16.891.949/0001-69,
torna  público  que  requereu  junto  a  Agência  Municipal  do  Meio
Ambiente de Goiânia – AMMA, a Licença Ambiental de Operação e
Licença  Ambiental  de  Instalação  para  atividades  referente  à
47.89-0-06  -  Comércio  varejista  de  fogos  de  artifício  e  artigos
pirotécnicos/90.01-9-99-Artes  cênicas,  espetáculos  e  atividades
complementares  não  especificadas  anteriormente.  Sito  na  Av.
Nazareno  Roriz,  629,  Quadra  U,  Lote  02,  Setor  Castelo  Branco.
Goiânia-GO. CEP: 74.405-010.

GOIASMINAS  INDÚSTRIA  DE  LATICINIOS  LTDA,  CNPJ:
01.257.995/0001-33,  torna  público  que  requereu  da  Secretaria  de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a
Renovação da Licença de Funcionamento – LF, processo 21157/2013,
número da licença 2200/2016,  pelo prazo de validade 19/12/2022,
para a atividade de Fabricação de laticínios, localizada na Rodovia
GO.  139,  S/N,  KM.  01.  Setor  Industrial,  Corumbaíba  –  GO,  Cep:
75.680-000.

ESTADODEGOIÁS
MUNICÍPIODEGOIANÁPOLISGO
TOMADADEPREÇOSNº 003/2022

O Município de Goianápolis GO, por intermédio de sua Comissão de
Licitações, AVISA aos interessados que a Licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 003/2022, tendo por objeto a Contratação de
empresa para execução deobras deConclusão daPraça localizada à Av.
NossaSrª Aparecida, BairroVitória, FICAADIADO “SINEDIE”,motivado
por necessidade de reanálise dosprojetos. Os interessados poderão obter
informações na sede da Prefeitura, sito a Av. Câmara Filho, nº 353,
Centro, Goianápolis-GO, ou pelo telefax (62) 3341-1998, em dias úteis no
horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 hs, ou ainda pelo site:
https://goianapolis.go.gov.br/.
Goianápolis, 20de junhode2022.

Jeová LeiteCardoso
PrefeitoMunicipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
ASSOCIAÇÃO JARDINS VALÊNCIA 

 
Em cumprimento ao seu Estatuto Social, a Associação Jardins Valência vem por meio de seu 
Presidente do Conselho Deliberativo, convocar os seus Associados para Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 05 de julho de 2022 (terça-feira), às 18h30m em primeira convo-
cação e às 19h em segunda convocação com qualquer número de Associados, a Assembleia 
será realizada na Av. Diogenes Dolival Sampaio, s/n° Jardins Valência, Goiânia GO no prédio 
da administração, localizado ao lado da Portaria Social, para deliberar a seguinte ordem do dia: 
 
1) Prestação de contas do exercício 2021. 
 

Goiânia, 20 de junho de 2022. 
  

Davi Freire Rezende 
Presidente do Conselho Deliberativo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

ASSOCIAÇÃO JARDINS VALÊNCIA 

Em cumprimento ao seu Estatuto Social, a Associação Jardins Valência vem através 
de seu Presidente do Conselho Deliberativo, convocar os seus Associados para 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 05 de julho de 2022, às 20h em 
primeira convocação e 20h30m em segunda convocação com qualquer número de 
Associados, na Av. Diogenes Dolival Sampaio, s/n° Jardins Valência, Goiânia GO, 
no prédio da administração, localizado ao lado da Portaria Social, para deliberarem 
a seguinte ordem do dia: 
1) Utilização de Motos elétricas nas vias internas do condomínio; 
2 Regras de utilização das Quadras de areia; 
3) Transporte interno para as funcionárias domésticas, bancos na calçada externa 
do condomínio; 
4) Definir medidas que serão adotadas para os professores das aulas particulares 
que descumprem as normas internas; 
5) Construção Pet place; 
6) Aquisição de desfibrilador para a Academia; 
7) Aquisição de Aquecimento elétrico para a Piscina; 
8) Ratificar a retirada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo de Reserva 2021; 
9) Ratificar a retirada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo de Reserva 2022; 
10)Assuntos Diversos. 
 

Goiânia, 20 de junho de 2022. 
 

DAVI FREIRE REZENDE 
Presidente do Conselho Deliberativo 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14 de julho de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de julho 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 novamente 
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 nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular 
com força de escritura pública datado de 28/12/2017, cujo Fiduciante é IURY TEIXEIRA DO PRADO, CPF nº 01 4.432.051-76, 
em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 402.160,60 (Quatrocentos e dois mil  cento 
e sessenta reais e sessenta centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 
806, localizado no Bloco A, com área privativa de 70,5287m² (59,0087m² do apartamento e 11,5200m² do Boxe nº 132) e área 
total de 100,2124m², no Residencial Reserva Buriti, situado na Avenida Vitória, nº 51, Lote nº 01/02-23/26 da Quadra 04, Vila Rosa, 
Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 323.770 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$ 254.353,92 (Duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e três reai s e noventa e dois centavos - nos termos do 
art. 27, §2º da Lei 9.514/97). 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 (17390-BC_1746-02).

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO

AVISO DE SUSPENSÃO
 Pregão Presencial Nº018/2022

O Prefeitura municipal de Colinas do Sul/GO, por meio do fundo municipal 
de assistência social, torna público para conhecimento dos interessados o 
certame cuja data de abertura estava marcado para o dia 27 de junho de 
2022, às 11hs00min, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL/GO, está 
SUSPENSO sem data prevista para abertura, haja vista necessidade de 
alteração e nova análise do edital. A nova data para abertura do certame 
será comunicada nos meios de comunicação de praxe (DOE,GAZETA, 
PORTAL TRANSPARÊNCIA). Mais informações: www.colinasdosul.
go.gov.brou (62) 3486-1117. Colinas do Sul/GO, 20 de junho de 2022. 

Naiara Alves Ferreira - Pregoeira

PREFEITURA DE ORIZONA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO 

DE EDITAL TOMADA DE PREÇO N. 006/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, Estado de Goiás, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo “MENOR 
PREÇO GLOBAL”, sob regime de EMPREITADA GLOBAL, EXECUÇÃO 
INDIRETA, Edital n.º 006/2022, cujo objeto é a implantação de um sistema 
de Drenagem de Águas Pluviais e uma Pista de Caminhada na Avenida 
Orozimbo Vieira Pereira (Dona Baia), na cidade de Orizona -GO.A sessão 
pública ocorrerá às 08:30h do dia 07 de julho de 2022, no Instituto de Pre-
vidência, situado à Rua Joviano Vaz da Costa, n. 22, Centro, Município de 
Orizona, Estado de Goiás, na sala de Reunião do Instituto de Previdência. A 
escolha do local de realização da sessão segue orientação do secretário res-
ponsável, em razão da ausência de sala adequada na Prefeitura Municipal. 
A cópia do respectivo edital e seus anexos encontram-se a disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, no site oficial 
do Município www.orizona.go.gov.br.  Informações pelo Fone (64) 3474 – 
1491. Carol Fernandes do Nascimento – Presidente CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 2034/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO/
GO, inscrita no CNPJ sob n°01.712.756/0001-54, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar-se em sua sede 
administrativa, situada na Rua Lavrinha, s/n°, Centro, Santa Rita do 
Novo Destino/GO – CEP: 763.395-000, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, às 8H 
00MIN do dia 01  DE JULHO  DE 2022, referente a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO/GO. O Edital encontra-se 
junto ao site do município através do endereço eletrônico >http://www.
santaritado novodestino.go.gov.br/< ou pelo telefone (62) 3394-0076. 
Santa Rita do Novo Destino/GO, 20 de junho de 2022. Atenciosamente,

MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRE - Pregoeiro Municipal
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Petruchio vai dormir no 
estábulo. Catarina fica 
arrasada. Josefa sugere 
que Dinorá tire dinheiro da 
carteira de Heitor. Marcela 
e Batista não conseguem 
dormir, pois os dois ron-
cam. Petruchio acorda ar-
dendo em febre e desmaia. 
Dinorá dá a Marcela parte 
do dinheiro do colar. Bianca 

marca encontro com Ed-
mundo. Candoca começa 
a desconfiar de Edmundo. 
Catarina decide chamar 
um médico para examinar 
Petruchio. Catarina cuida 
de Petruchio. Joaquim arca 
com os prejuízos provoca-
dos por Januário à com-
panhia de bondes. Hilde-
gard hipnotiza Fábio.

O Cravo e a Rosa

Além da Ilusão

Carinha de Anjo

Cara e Coragem

Pantanal

resumo de novelas

Davi se irrita com Iolanda. 
Heloísa sente um mal-estar. 
Davi conta para Isadora que 
Joaquim está financiando 
um espetáculo de Iolanda. 
Isadora pede para fazer o 
figurino da peça de Iolan-
da. Lucinha/Lúcio chega 
para jogar futebol com o 
time da fábrica. Leônidas 
afirma a Matias que pro-
vará que Olívia é a filha de 

Heloísa. Eugênio descobre 
que Dirce falou a verdade 
sobre a suposta traição in-
ventada por Úrsula. Leop-
oldo confronta Francisco. 
Emília confessa a Cipriano 
que voltou a apostar no 
cassino. Davi se aproxima 
de Sueli, a mulher que saiu 
com Joaquim. Francisco 
arma contra Leopoldo, e 
Mariana ouve. 

Lucas se oferece para 
acompanhar Anita até a 
clínica. Paulo se interes-
sa pelas informações que 
consegue com Samuel. 
Martha chama Ítalo para 
voltar a trabalhar na em-
presa. Andréa liga para 
Moa, que gosta de ver Pat 
enciumada. Pat estranha 

que o médico de Alfredo 
tenha retirado a medi-
cação e pedido um novo 
exame para o marido. Du-
arte teme aceitar a propos-
ta de Danilo, que oferece 
uma vida de luxo em troca 
de Bob Wright atuar como 
um ‘laranja’ nos negócios 
do empresário. 

Flávio conta para Leonardo 
que já enviou as fotografias 
para Cecília, que passam a 
falsa impressão de que Gus-
tavo a traiu. Leonardo que 
isso deve fazer Gustavo não 
viajar para a convenção na 
Bahia e com isso ele deve 
ir até lá para fazer contato 
com os investidores. Haydee 

conta para Flávio que irá se 
encontrar com o homem que 
anda conversando no aplica-
tivo. Fabiana ensaia as meni-
nas para fazerem uma sur-
presa para a volta da Madre 
Superiora. Cecília vê as fo-
tografias e lê a carta que veio 
junto com as imagens. Cecília 
chora e se sente uma idiota.

Zaquieu incentiva Mari-
ana a ir ao casamento de 
Jove. Tibério beija Muda. 
Jove critica o relatório feito 
por Davi e Matilde, que não 
considera a sustentabilidade 
como referência. Irma se in-
comoda ao ver Juma con-
versando com José Lucas. 
Marcelo pressiona Tenório 
ao propor investimento na 
fazenda do Pantanal. Filó 
comenta com Irma sobre 
sua preocupação com o in-
teresse de José Lucas por 
Juma. Alcides pede em-

prego a Tadeu na fazenda 
de José Leôncio. Guta dá 
conselhos para Maria Bru-
aca. Filó não vê com bons 
olhos a reconciliação de 
Tadeu e Guta. José Lucas 
fala para Juma que Jove é 
fraco. Trindade tenta sedu-
zir Irma. Irma não acredita 
no pacto que Trindade afir-
ma ter feito. Maria Bruaca 
pede a Zefa que não conte 
nada a Tenório sobre ela e 
Alcides. Renato diz a Zule-
ica que parece que Tenório 
está fugindo da polícia. 

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

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

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

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

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

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

BOLINHOS DE QUEIJO

FRANGO AO MOLHO DE LARANJA

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

o suficiente
2 copos de suco 
de laranja

MODO DE PREPARO
Tempere os filés de 

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

refratário.
Cubra com o suco de 
laranja coado e leve 
para o forno até o suco 
reduzir. Sirva com 
arroz colorido. 



Terça-feira, 21 de junho de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 8 Entretenimento/Dirversão

PASSATEMPO

Solução

BANCO 44

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Sufixo que
indica a 

função ál-
cool (Quím.)

Edson (?),
ator de "A
Força do
Querer"

(?) de
diamante,

riqueza 
da Sibéria

Tecido
lustroso

de roupas
noturnas

Símbolo
bíblico da

inveja

Rebate
(um argu-

mento)

Pão de (?),
massa de 
rocambole

Último
nível do
jogo de 

videogame

Arma de
fogo de

caçadores

(?)
Haddad,
diretor
teatral

Antiga
cidade-
estado 

da Suméria

Primeira
bandeira
tarifária 

de energia
(?)-ibérico,
carnívoro
europeu

ameaçado
Conselho 
Regional de
Corretores
de Imóveis

Miniatura 
colecionada
por amantes
de aviões

Vivo, em
inglês

Tântalo
(símbolo)

Compa-
reci

"Fluir", em
"reostato"

Acessório
da Super-
girl (HQ)

Sem igual

Rasteira, 
anabela ou
plataforma
(?)-prima:
a "Nona

Sinfonia",
quanto a

Beethoven

Presente,
em inglês
(?) Pires,

atriz

Termina-
do (o

namoro)
Preservar

Cantora
paulista

(?) Bana,
ator 

Margem
alta do rio
O feriado

que
emenda
com o

final de
semana

Tipo de ascensor co-
mum em shoppings

(?)-rima: a estrofe de
"Os Lusíadas" (Lit.)

O indivíduo que leva
uma vida devassa

Quarteto
de (?): os
Beatles

Serviço realizado por
empresas como a

Comlurb

(?) de Kyoto: traçou 
metas para a redução
dos gases poluentes

Siga em frente

LPE
LIVERPOOL

RIBAOLIVE

MECETIMTA
PROLONGADO

RETRUCAVR
ZILOCAPA

SANDALIAN
POROMPIDO
UMIAMIR

OBRAURFA
LINCEVIM

GIFTCRECI
CLEOERIC
AEROMODELO

4/amir — eric — gift — live — riba. 9/liverpool.
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HORÓSCOPO

Se você tem 50 reais 
inteiro, você tem 50 
reais. Se você tem 
50 reais trocado, 

você não tem nada.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
organizar, limpar, 

reciclar e também ajuda a 
cuidar da saúde. Onde você 
colocar atenção e foco vai 
fluir e vai ser bem produti-
vo! Aproveite bem a energia 
deste dia.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
se divertir, passear, 

se for possível, e namorar. Mas 
isso só vai acontecer se você 
se organizar e trabalhar bem, 
porque aí os astros te conce-
derão tempo para fazer coisas 
extras no dia de hoje.

Nada mais útil do 
que investir em 
nós mesmos. Hoje 

é dia de vocês olharem para 
dentro e perceberem qual mo-
tivação está ativada em seus 
corações. Sintam também 
qual tipo de emoção ou de 
sentimento está dirigindo o 
seu barco rumo ao futuro.

É dia de usar a ca-
beça, de ser inte-
ligente e racional. 

Nada de muita emoção hoje; 
use a razão! É importante vocês 
serem bem pragmáticos, orga-
nizados e falarem de maneira 
direto ao ponto! Hoje, Marte en-
tra Câncer. É justamente por isso 
que você vai sentir muita energia.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 

que você olhe para si mesmo, ou 
seja, é um bom dia para cuidar 
de si mesmo, do seu corpo e se 
manter fiel à sua essência, além 
de colocar foco no que interessa 
a você, em primeiro lugar! Tam-
bém é dia de fazer economia.

A Lua Crescen-
te chega no seu 
signo e traz vita-

lidade e força para você rea-
lizar, tomar atitudes e seguir 
em frente. É um dia, portanto, 
que favorece a promoção de 
mudanças positivas na sua 
vida e na caminhada das pes-
soas à sua volta. 

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 

você se conectar com os detalhes 
que geralmente passam desper-
cebidos! é um bom dia para pres-
tar atenção aos sinais que che-
gam, para olhar a natureza e para 
se conectar ao simples da vida, 
desde uma folha até as estrelas.

A Lua Crescente che-
ga em Virgem e traz 
energia para estar en-

tre amigos, além de vontade de 
trocar e de achar soluções. Hoje, 
portanto, os amigos podem ser a 
ajuda que caiu do céu. Soluções 
estão a caminho, escorpiano. 
Saiba se doar e pedir ajuda tam-
bém, se necessário for.

A Lua Crescente 
chega em Virgem e 
traz energia para or-

ganizar a vida como um todo, 
portanto pense em onde você 
precisa colocar energia de ar-
rumação e ordem, porque é ali 
que a sua atenção precisa estar, 
querido sagitariano. Este dia te 
concede bastante foco.

A Lua Crescen-
te chega em 
Virgem e traz 

energia para você avançar, 
querido capricorniano. Mas 
essa expansão só vai acon-
tecer na área da vida que 
estiver organizada. Per-
ceba onde será possível 
avançar nisso.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
organizar as emo-

ções: limpar, expor, colocar 
para fora e não reprimir. É dia 
de perceber as coisas que 
você engole e que fazem mal 
para a sua vida. Não aceite 
nada que seja ruim para você.

A Lua Crescente 
chega em Virgem e 
traz energia para fo-

car nas relações, portanto hoje o 
dia favorece o amor, as trocas e 
o companheirismo. Todas as re-
lações que forem baseadas em 
reciprocidade avançarão. Marte 
vai trazer para os piscianos uma 
vontade muito grande de criar.

Peanuts

QUADRINHOS


