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15ª Fenasul chega à Goiás para quem gosta de 
apreciar as tradições do Rio Grande do Sul
Para quem sai de Goiás apenas para ir às compras e se 
deliciar com a culinária e cultura do Rio Grande do Sul, 

até o domingo, dia 26 de junho, poderá contar com isso sem precisar sair do Estado, já 
que na data acontece 
no ginásio Goiânia 
Arena a 15º Fenasul. 
A programação é 
diversificada para quem 
gosta de um bom 
churrasco, chimarrão, 
cucas, queijos, salames 
e vestuário do Sul.

Nesta 15ª edição 
da Fenasul o 
público poderá 

conferir o melhor da 
gastronomia, artesanato 
e moda gaúcha. Na 
gastronomia, os visitantes podem experimentar 
a tradicional costela no fogo de chão e o 
porco no rolete. Para aqueles que gostam de 
guloseimas, haverá estandes com as famosas 
cucas, produzidas por descendentes de alemães 
há mais de 160 anos, além dos famosos 
chocolates de Gramado (RS).

Também é possível conhecer outros produtos 
típicos da região, como queijos, salames e 
vinhos. E para os goianienses que desejarem 
se preparar para o inverno de 2022, tem à 
disposição uma variedade de vestuários, como 
jaquetas, casacos, sapatos e bolsas em couro.

Para criar um ambiente cultural ainda 
mais próximo ao do Estado sulista haverá 
apresentação diária do grupo Paixão Gaúcha, 
de Cruz Alta (RS), e a “Roda 
de Chimarrão”. Trata-se de 
um ambiente instagramável 
onde visitantes poderão 
aprender a fazer um legítimo 
mate e se informar mais 
sobre essa bebida típica 
da região.

A 15ª Edição da 
Fenasul Goiânia também 
disponibilizará algumas 
cortesias e sorteios por 
meio do Instagram (@
fenasul_goiania) e do site 
(www.fenasul.com.br).

15ª Feira Gaúcha Fenasul – Goiânia 2022
Data: até dia 26 de Junho de 2022
Local: Ginásio Goiânia Arena
Endereço: Av. Fued José Sebba - Jardim Goiás, 
Goiânia - GO, 74805-100
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)

FACILITANDO CONEXÃO

Plataforma Oddie chega aos goianos
A solução para as mais 

diversas necessidades a 
um clique. Você já parou 
para pensar o quanto um 
profissional autônomo en-
frenta desafios até se firmar 
na carreira? Da captação 
de clientes à parceria com 
fornecedores, do acesso às 
ferramentas que viabilizam 
melhores processos e for-
matos de atendimento até o 
acesso a crédito. Tudo é mais 
difícil para esse público, que 
geralmente está em busca 
de renda extra ou tenta em-
preender na profissão esco-
lhida. Por outro lado, tem 
muita gente procurando um 
profissional de confiança, que 
seja capaz de resolver aquele 
problema ou emergência.

Foi pensando em unir 
essas duas necessidades, de 
quem oferta um serviço ou 
de quem precisa contratar 
um profissional qualifica-
do, que nasceu a plataforma 
Oddie. A proposta é promo-
ver o trabalho de prestado-
res de serviços autônomos 
e qualificados, facilitando a 
conexão com novos clien-
tes, bem como contribuir 
para uma melhor oferta no 
mercado de trabalho.

A plataforma chega aos 
goianos com uma proposta 
democrática de serviço onli-
ne e utilização 100% gratui-
ta. Isto porque, a ferramen-
ta criada em 2021 por dois 
jovens empresários conecta 
gratuitamente profissionais e 
clientes em busca de serviços 
dos mais diversos gêneros. Já 
são mais de 16 mil autôno-
mos cadastrados e cerca de 
300 opções ofertadas, entre 
elas eletricistas, pedreiros, 
encanadores, marceneiros, 
mecânicos, pintores, mani-
cures, diaristas, entre outros.

Segundo o co-funda-
dor e CEO da plataforma, 
Daniel Alano, em um país 
onde o desemprego chega 
à casa dos 11,1%, a missão é 
dar às pessoas todos os ins-
trumentos possíveis para 
que consigam se firmar no 
mercado, gerando renda 
como autônomo. “Pouco a 
pouco, a Oddie vem crian-
do diferentes soluções para 
apoiar esse público na hora 
de se vender, de atender 
seus clientes e fazer a me-
lhor entrega possível. Por 
sua vez, quem atesta a 
qualidade é o cliente que 
utiliza e aprova o serviço” 
explica o empresário.

E não é difícil entender 
a relevância da ferramen-
ta e o porquê tem crescido 
exponencialmente. Dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua), apu-
rada pelo Instituto Brasileiro 
de Economia e Estatística 
(IBGE) Brasil mostram que 
o país alcançou uma taxa de 
informalidade de 40,1% no 
mercado de trabalho no tri-
mestre até março de 2022. Na 
prática, são 38,203 milhões 
de trabalhadores atuando na 

informalidade no período.
Logo, quem precisa se 

colocar no mercado de tra-
balho irá encontrar uma 
grande vitrine na Oddie, 
enquanto quem busca um 
profissional qualificado vai 
encontrar na plataforma 
diversos fornecedores com 
avaliações de clientes, nota 
da qualidade do serviço e 
acesso pelo whatsapp para 
conversar diretamente com 
esse prestador, sem qualquer 
intermediação financeira ou 
interferência na comunica-
ção. A plataforma chega ao 
Estado com o compromis-
so de ser permanentemente 
gratuita, sem qualquer ganho 
por intermediar a divulgação 
desses prestadores. Para o 
cliente é a certeza de nego-
ciar diretamente com o pro-
fissional garantindo o melhor 
preço e qualidade. Um jeito 
prático, rápido e simples de 
resolver um problema que 
muita gente tem: achar for-
necedores confiáveis sem 
perder tempo.

VITRINE PROFISSIONAL 
PARA PRESTADORES DE 
SERVIÇOS

A ferramenta que chama 
a atenção por sua funciona-
lidade e gratuidade para am-
bos os lados pode ser aces-
sada pela internet através do 
link https://oddie.com.br/.

Para serem localizados 
por quem acessa a plata-
forma com o objetivo de 
contratar, os prestadores 
de serviço precisam apenas 
preencher um cadastro com 
informações básicas como 
telefone, nome, CPF, região 
de atendimento e atividade 
profissional. Funcionando 
como uma rede social para 
ofertar serviços, os autôno-
mos ainda podem acres-
centar em sua galeria, as 

fotos dos serviços já realiza-
dos, descrição dos serviços 
oferecidos, tempo de expe-
riência e cursos técnicos. 

Entre os benefícios para 
quem oferta serviços está a 
geração de cartão de visitas 
virtual que pode ser compar-
tilhado pelo celular. É possí-
vel, dentro do perfil logado, 
criar um orçamento em pdf 
e layout profissional para 
enviar via whatsapp para o 
cliente. As funcionalidades 
ainda incluem finalizar o 
recibo ou transformar o or-
çamento já emitido em reci-
bo. Com apenas um clique, 
pode-se compartilhar um 
cartão de visitas digital pelo 
whatsapp ou mesmo soli-
citar avaliações de clientes. 
Além de ser uma vitrine para 
o profissional que se cadas-
tra na plataforma, a Oddie 
também oferece mais de 30 
cursos gratuitos no link od-
die.club/eduk.

As normas de uso da pla-
taforma são criadas para pro-
porcionar tranquilidade para 
contratar um autônomo com 
boas referências e competên-
cia em seu trabalho. Com to-
tal praticidade, o cliente que 
procura um tipo de serviço 
no sistema indica a localida-
de e a plataforma lista os au-
tônomos disponíveis, além 
de fornecer informações e 
avaliações do trabalhador e 
seu contato.

“Os benefícios são inú-
meros – o cadastro é simples, 
a utilização da plataforma 
não tem nenhum custo, o 
cliente rapidamente contra-
ta um serviço e o profissional 
aumenta sua renda e núme-
ro de clientes, além da ferra-
menta ajudar quem está de-
sempregado”, finaliza o CEO.

Oddie chega a Goiás ht-
tps://oddie.com.br/

DA REDAÇÃO

São mais de 300 serviços ofertados, trazendo benefícios 
gratuitos para prestadores de serviços e também para quem 
precisa contratar. Na foto, CEO da Oddie, Daniel Alano

Pedreiro atende cliente por meio da plataforme Oddie
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Supremo Tribunal Federal anula 
investigação contra José Eliton

Vereadores do PL, PP e Podemos 
oferecem Moção de Aplausos a 
Mendanha, no Vale do São Patrício

Paulinho e Leda Borges 
recebem Apoio De Goiatuba

José Eliton, aproveitou para criticar uma suposta perseguição política em Goiás

DA REDAÇÃO - O ex-gover-
nador José Eliton (PSB) 
comemora a decisão do 
ministro Gilmar Mendes 
(STF) de anular o inqué-
rito da Operação Decan-
tação 2, que investigava 
suposta participação no 
esquema de corrupção 
com recursos da Sane-
ago. Os seus advogados 
questionaram e o minis-
tro do STF concordou 
que Eliton não poderia 
ser investigado pela Jus-
tiça comum, por se tratar 
de denúncia sobre doa-
ções para as campanhas 
eleitorais de 2014 e 2018, 
e por ele ter foro privile-
giado na época (vice-go-
vernador).

Além disso, a defesa 
do ex-governador sus-
tentou que ele sequer era 
o alvo das investigações. 
Então, pediu ao STF para 
trancar o inquérito e de-
clarar a nulidade de to-
dos os atos da Operação 
Decantação 2.

“Estamos diante de su-
postos crimes praticados 
por autoridade com prer-
rogativa de foro durante 
o exercício do mandato, 
relacionados com suas 
funções, os quais foram 
investigados escamotea-
damente durante o exer-
cício do mandato. Desse 
modo, registro que a ga-
rantia do juiz natural, bem 
como as determinações 
constitucionais de fixação 
de competência, não deve 
ser relativizada em nome 
de impulsos punitivistas 
que buscam driblar as 

regras do jogo. Julgo pro-
cedente a presente recla-
mação para determinar o 
trancamento do inquérito 
policial e declarar a nuli-
dade das provas produzi-
das contra o reclamante”, 
enfatizou o ministro do 
STF em sua decisão.

COMEMORAÇÃO
O ex-governador, cla-

ro, comemorou a decisão 
e aproveitou para criticar 
uma suposta persegui-
ção política em Goiás. 

“Essa investigação re-
alizou uma devassa em 
minha vida e de minha 
família por mais de seis 
anos. Durante tal perío-
do, jamais se apresentou 
o menor indicativo da 
prática de crime. Sequer 
houve indiciamento ou 
denúncia, mas tão só o 
uso da operação para fins 
eleitorais”, disse em nota. 

“A cada dia, as men-
tiras e fake news caem, 
e a verdade prevalece”, 
enfatizou.

O pré-candidato ao 
Governo de Goiás, Gus-
tavo Mendanha (Patrio-
ta), recebeu Moções de 
Aplausos das mãos de 
vereadores do PL, Pro-
gressistas e Podemos em 
visitas às cidades de Uru-
ana, Carmo do Rio Verde 
e Itapuranga, na região 
do Vale do São Francisco, 
na quinta-feira (23)

Gustavo esteve ao 
lado da deputada federal 
Magda Moffato (PL) e do 
presidente Estadual do 
Mais Brasil 35, Santana 
Pires, além de vereadores 
da região. Também com-
punham a comitiva de 
Mendanha pré-candida-
tos a deputado estadual 
e federal. 

Em Uruana, a autora 
da propositura foi a vere-
adora Aline Ribeiro, filia-
da ao PL. Ela justificou a 
dissidência pela certeza 
de que Mendanha será 
governador e que cuida-
rá do Estado, ao contrá-
rio de como está hoje. 
“Estou com coração em 
paz porque sei que estou 
apoiando um nome que 
vai cuidar do nosso Es-
tado, que está doente e o 
governador que é médico 
não faz nada”. Os verea-
dores do Progressistas, 
Atanes Batista, presiden-
te da Casa, e Euclides Se-
rafim - conhecido como 
Kafunga - também reco-
nheceram o trabalho do 
ex-prefeito de Aparecida.

O governador viável 
disse estar ciente das di-
ficuldades passadas pe-

los dissidentes, e que, se 
eleito governador, cum-
prirá um papel de pai, e 
não de perseguidor. 

Em Carmo do Rio 
Verde, a homenagem 
proposta pelo vereador 
Wesley Luz - conhecido 
como Chacal - (Pode-
mos) foi aprovada por to-
dos os legisladores. “Não 
tenho dúvida que você 
fará uma grande histó-
ria por todos os goianos. 
Em Carmo do Rio Verde, 
estamos juntos por dias 
melhores”, justificou, 
concluindo que está cer-
to de que Mendanha será 
o próximo governador de 
Goiás. 

Gustavo Mendanha 
renunciou ao cargo de 
prefeito de Aparecida em 
31 de março para se lan-
çar pré-candidato ao go-
verno. Sua gestão foi mar-
cada pela estratégia que 
aliou saúde e economia 
durante a pandemia de 
Covid-19, e também pela 
implementação do proje-
to Cidade Inteligente. 

Em reconhecimento 
a esse trabalho, o verea-
dor de Itapuranga, Van-
der Luiz (Progressistas), 
também apresentou 
uma Moção de Aplausos 
a Gustavo, que foi apro-
vada por oito vereadores. 
“Sempre acreditei no po-
tencial dele, fui um dos 
entusiastas a pré-candi-
datura pelo trabalho feito 
em Aparecida”, explicou. 

Gustavo disse estar 
muito feliz pelo reconhe-
cimento e que todo tra-
balho foi feito pensando 
em servir o povo goia-
no. “Eu sou um político 
que gosto de gente, gosto 
de proteger e conversar. 
Quero poder retribuir 
esse carinho. Me com-
prometo aqui a cuidar de 
cada goiano”, finalizou.

O candidato a gover-
nador, viabiliza contar 
com o apoio de seis parti-
dos políticos: Republica-
nos, Democracia Cristã, 
Mobiliza, Mais Brasil 35, 
Patriota e Agir 36.

DA REDAÇÃO

Na noite de quinta-
-feira, 23, o Diretório do 
PSDB da cidade de Goia-
tuba anunciou durante o 
encontro de lideranças 
Desperta Goiás, apoio 
aos pré-candidatos Pau-
linho de Hidrolândia, 
candidato a deputado 
estadual e a Leda Bor-
ges à deputada federal. 
O evento contou com a 
presença do ex-governa-

dor Marconi Perillo, do 
prefeito Itamar Leão de 
Sanclerlândia, além de 
ex-prefeitos, vereadores e 
lideranças de toda região. 
Na foto, Paulinho e Leda 
são recepcionados na 
entrada do encontro 
por Ricardo Marques, 
presidente do Diretó-
rio e os membros Tony, 
Jorge, Zé Aristeu, Julia-
no, Gilmar e Giovane. 

Segundo Ricardo Mar-
ques, a aceitação de 
Paulinho e Leda  é fruto 
de suas trajetórias, as-
sim como a lealdade ao 
PSDB, “Eles (Paulinho e 
Leda) são bons de servi-
ço, sempre foram e são 
leais ao Marconi e aos 
companheiros, é disso 
que precisamos”, com-
pletou o presidente. 

ARMANDO LEÃO
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Artistas defendem Mariana Rios 
após fofoca nos bastidores da Record

Após Sabrina Sato anun-
ciar sua ida para a Globo, a 
Record contratou Mariana 
Rios para ser a nova apre-
sentadora do reality "Ilha 
Record". As gravações já co-
meçaram e o programa está 
previsto para estrear em ju-
lho. Uma fofoca de bastido-
res publicada pela colunista 
Fábia Oliveira deixou a artista 
magoada. Vários colegas fa-
mosos saíram em sua defesa 
na internet. A matéria diz que 
na emissora de Edir Macedo 
circula o boato que Mariana 
não está bem à frente do for-
mato. Em um desabafo no 
Instagram, a apresentadora 
lembrou que a estreia ain-
da não aconteceu, falou de 
"lei do retorno" e lamentou 
o episódio.

Nos comentários, artis-
tas de diferentes emissoras 
se pronunciaram. Eliana, 
Flávia Alessandra, Alice 

Wegmann, Regiane Alves, 
Thaila Ayala, Giovanna An-
tonelli, Alexandre Nero, Ana 
Hickmann, Rafael Zulu, Lulu 
Santos, Otaviano Costa, Mu-
rilo Rosa, Milena Toscano, 

Bruno Montaleone, Wanes-
sa Camargo, Fafá de Belém, 
Jessika Alves e mais. Todos 
lembraram o quanto Mari é 
talentosa e desejaram suces-
so na empreitada.

Gabriel Monteiro con�rma ter oferecido dinheiro 
para que morador de rua cometesse crime na Lapa

No dia em que o delega-
do Luis Maurício Armond, 
da 42ª DP (Recreio dos Ban-
deirantes), e o policial mili-
tar Pablo Foligno prestaram 
depoimento na Comissão 
de Ética da Câmara Muni-
cipal do Rio, no processo 
contra Gabriel Monteiro, o 
vereador confirmou para 
os jornalistas que ofereceu 
dinheiro para que um mo-
rador em situação de rua 
praticasse um crime na 
Lapa. Gabriel Monteiro afir-
mou “Paguei sim”, mas disse 
que se tratava de um expe-
rimento social, uma cam-
panha contra o feminicídio.

O delegado Luis Maurí-
cio Armond, convidado pela 
defesa do vereador, foi ouvi-
do na tarde desta terça-feira 
pela Comissão que apura se 
Gabriel Monteiro cometeu 
ou não quebra de decoro 
parlamentar. Ao final do de-
poimento, o delegado falou 
com os jornalistas e explicou 
que um dos crimes pelo qual 
o vereador está sendo inves-
tigado é a exposição de pes-
soas em estado de vulnerabi-
lidade. Segundo o Armond, 
do ponto de vista da lei, forjar 
um crime é ilegal, indepen-
dente de se tratar ou não de 
um experimento.

— A simulação tudo bem, 
mas a exposição é real. Está se 
simulando uma situação mas 
nem todos os personagens, 
pelo que está sendo apurado, 
estariam cientes disso. Então 
não seria só uma encenação, 
teria a possibilidade de acon-

tecimentos imprevisíveis. O 
risco é real — analisou Luis 
Maurício Armond, delegado 
de polícia.

No depoimento pres-
tado para a Comissão de 
Ética, o delegado relatou 
que além do inquérito que 
apura o vídeo em que Ga-
briel Monteiro e sua equipe 
forjam um crime de furto, o 
vereador está sendo investi-
gado também por peculato, 
coação de testemunhas, su-
borno e estupro. De acor-
do com o vereador Chico 
Alencar, relator do processo 
na Comissão, o delegado 
confirmou em depoimento 
que o inquérito que investi-
ga os vídeos que mostram 
Gabriel tendo relações se-
xuais com uma adolescen-
te menor de idade está em 
fase de conclusão e há a 
indicação de crime sexual, 
com base no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

O relator afirma que, se-
gundo o delegado, apesar da 

vítima ter afirmado inicial-
mente que Gabriel Montei-
ro não teria ciência da idade 
dela, outros elementos iden-
tificados durante a investiga-
ção indicam o contrário.

— Ele disse que a filma-
gem do ato sexual e o arma-
zenamento já configuram 
um delito. É um cenário bas-
tante nebuloso, complica-
do e com alguns elementos 
probatórios substantivos, 
como mostrou o delegado 
— explicou o vereador Chico 
Alencar.

Pablo Foligno, policial 
militar que integra a equipe 
de segurança do vereador, 
também prestou depoimen-
to à Comissão de Ética da Câ-
mara, nesta terça. Segundo 
os vereadores que fazem par-
te do Conselho, Pablo confir-
mou que não há uma divi-
são clara entre as funções de 
assessores parlamentares e 
funcionários que trabalham 
para a página do Youtube de 
Gabriel Monteiro.

n Maria Reis
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Corte
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Dois tempos
1. Tradições populares do Nordeste brasileiro entram 

em cena com “Mel Tamarindo”. A obra audiovisual, iné-
dita, é uma peça-filme da goiana Cia. Ju Cata-Histórias. 
Ideias sobre o “bicho-gente”, são dançadas e encenadas, 
produzindo reflexões sobre o cotidiano. O projeto conta 
com apoio da Lei Aldir Blanc, e a estreia será hoje, dia 25 
de junho, às 19h, dentro do Festival Misturaí, que acon-
tece na Clandestina Casa Cultural (Av. Universitária, esq. 
c/ rua 262, St. Universitário). O trabalho também terá 
sua estreia pelo canal do YouTube @ciajucatahistorias e 
pelo canal do Siba (@MundoSiba), às 20h.

2. Já amanhã, domingo (26), às 19h, outra trans-
missão será feita presencialmente, na Officina Cultural 
Geppetto (Rua 1013, Quadra 39, Lote 11, 467 - St. Pedro 
Ludovico), com entrada franca. O espetáculo chama-
do “Mel Tamarindo” conta com a direção de Izabela 
Nascente (Cia Nu Escuro), dramaturgia do paulistano 
Marcelo Romagnoli (Banda Mirim) e interpretação de 
Juliana Mado, Vinícius Bolivar e Kesley Rocha. A peça-
-filme é baseada em músicas do pernambucano Siba 
Veloso, uma das participações especiais nesse trabalho.

Ademi Qualifica
A Ademi-GO abre uma segunda turma do curso 

Análise de Viabilidade e Riscos de Incorporações Imobi-
liárias, com aulas nos dias 24 e 25 de junho e 1º e 02 de 
julho, ministrado por Carlos de Macêdo e Silva Filho e 
Pedro Henrique de Moraes Nogueira, e encerramento, 
no dia 05 de julho, com uma mesa redonda com direto-
res de grandes incorporadoras de Goiânia para abordar 
as perspectivas, planejamento, controle e riscos ineren-
tes à atividade.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? 
O abacate acelera 
o metabolismo, 
principalmente se 
consumido pela manhã.

n TEATRO - O grupo 
Carroça encerra hoje, 
às 16h, a temporada do 
espetáculo “O Sumiço a 
Carroça”, no Lago das 
Rosas, com 
entrada gratuita.

n PARA A CRIANÇADA – 
O Flamboyant Shopping 
promove, em parceria 
com a Pomar Livraria, nos 
dias 25 e 26 de junho, 
uma Oficina de Postais.

n SHOW 
COMEMORATIVO - A 
Sicoob UniCentro 
Br, em uma de suas 
comemorações aos 
seus 30 anos, oferece 
hoje, aos cooperados e 
convidados show com o 
cantor Leonardo.

n ARRAIÁ DO LAGUNA – 
Hoje, o Laguna Gastrobar 
Goiânia promove o seu 
arraiá, com almoço e roda 
de samba, comandada 
por Bogottá, Junior 
Angelim, Paulo & Nathan 
e DJ Boomer.

n PALESTRA – Logo 
mais, às 14h, o projeto 
Levanta e Anda 
promove a palestra “7 
Passos do Atendimento 
ao Cliente”, na Igreja 
Metodista Central em 
Goiânia, ministrada por 
Luciano Sanches.

n DIRETO DO RIO DE 
JANEIRO - O Baile da 
Favorita, o maior festival 
de funk ,desembarca 
hoje, com Rogerinho, 
no Clube Ferreira 
Pacheco, a partir das 
22h. Informações: @
bailedafavoritagyn

n ANARRIÊ –Os alunos 
da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 
do Simbios Young, 
prometem fazer bonito 
na sua Festa Junina, 
a partir das 16h. Eles 
ensaiaram bastante 
a quadrilha. A festa é 
aberta aos responsáveis e 
estudantes, professores e 
colaboradores da escola.

REGISTRO - O ex-jogador Kaká, mais o 
odontólogo João Salgado e o empresário 
Rafael Távora, se encontraram na festa de 
casamento de Natham Camargo e Izabella 
Santos, na Villa Cavalcare, em Goiânia

Divulgação

DE UM JEITO OU DE OUTRO -  Com a temática 
“Anos 60”, a empresária Helenir Queiroz reuniu em sua 
residência, familiares e amigos próximos, para festa de 
lançamento de sua biografia “De um jeito ou de outro”, 
escrita em parceria com o jornalista Iuri Godinho. A 
obra conta a história da empresária que é uma das 
principais referências para o empresariado goiano. No 
registro, Iuri Godinho, Helenir, o ex-governador Marconi 
Perillo e o marido da escritora, Adalberto de Queiroz

Divulgação
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Página Bonita

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

Sugestões de presentes incríveis para quem ama 
decoração e tecnologia
Aposte em produtos criativos, originais e cheios de 
personalidade para sempre presentear a quem você quer bem
Para os apaixonados por decoração, itens para deixar o lar mais 

charmoso são ótimas opções. A Telhanorte destaca algumas 
sugestões:

A arandela Gato Carambola Linha Brigt pontua um design único e 

versátil para decorar qualquer ambiente. Valor - R$ 199,00
Para guardar lembranças, não poderia faltar o Porta Retrato, 

que com acabamento em Metal Rose Gold, traz um charme e 
delicadeza. Valor: R$25,00

Já os quadros são um dos itens preferidos da decoração. 
Aposte em imagens modernas com molduras mais suaves 
para presentear. Quadro Decorativo 32x46 Moldura Fit White – 

R$69,90
O espelho é o presente ideal para que gosta de dar aquele retoque 

no visual antes de sair de casa. O modelo Barcelona também se 
destaca pelo acabamento em madeira, que deixa a peça com 
um design fora do usual.  Valor R$ 379,90

Caso seu par goste de consertar a casa, o Jogo de Ferramentas 
a dica é presentear com jogo de ferramenta. A linha da Bosch 

conta com 103 unidades em Poliamida e Aço X-Line – Valor: R$ 
299,00

Para os apaixonados por tecnologia, que amam ficar conectados 
e adoram tirar as melhores fotos de casal, a Xiaomi separou 
algumas dicas para essa data tão romântica

Redmi Note 10 Pro - Com uma disposição e design novos para 
a série, o Redmi Note 10 Pro apresenta um potente conjunto 
com quatro câmeras: grande angular de alta resolução 
de 108MP, telemacro de 5MP, ultra angular de 8MP e um 
sensor de profundidade de 2MP. Há ainda a câmera frontal, 
com 16MP. A linha Redmi Note 10 recebe tecnologias de 

câmeras de última geração, 
com recursos diferenciados, 
garantindo maior alcance 
dinâmico, imagens noturnas 
ultra nítidas e maior 
sensibilidade à luz. A partir de 

R$ 3.299
Redmi Note 10S - O Redmi 

Note 10S apresenta câmera 
quadrupla, com a principal 

de 64MP, ultra grande 
angular com 8MP, sensor 
de profundidade de 
2MP e câmera macro de 
2MP. A câmera frontal 
é de 13MP. O aparelho 
conta com uma série de 
recursos, como o modo 
noturno 2.0, timer para 
fotos, fotos panorâmicas, 

retrato com IA, dentre outros. 

A partir de R$: 2.799
Mi Smart Band 5 - A pulseira monitora frequência cardíaca, 

pressão do corpo, qualidade de sono e ciclo menstrual. Para 
treinos, fornece informações sobre a distância percorrida, a 
quantidade de calorias perdida, o pace que está seguindo 
e o nível de intensidade do exercício. A bateria é outro 
diferencial, com duração de até 14 dias ininterruptos de 
utilização. O processo de recarregamento também é 
simples, bastando apenas plugar o carregador no relógio. 

R$ 429,99
Mi True Wireless Earphones 2 Basic - Com duração de até 

5h seguidas, e, com o case até 20 horas de uso, o gadget conta com microfones duplos 
para melhorar a qualidade das chamadas e evitar ruídos. Com conexão Bluetooth 5.0, o 

modelo tem um falante dinâmico de 14,2 mm para graves mais profundos. R$ 459,99

CRIADO EM 1972 DURANTE A 
CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO 
PARA O AMBIENTE HUMANO, O 
DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIEN-
TE (DMMA) É COMEMORADO 
NO DIA 5 DE JUNHO, DEDICADO À 
CONSCIENTIZAÇÃO GLOBAL EM PROL 
DO MEIO AMBIENTE. A ação foi 
promovida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
que reuniu 113 países, além 
de 250 organizações não go-
vernamentais, para discutir 
os impactos da ação humana 
na natureza e os riscos para 
sua sobrevivência.

A data tem crescido e ga-
nhado atenção tanto da so-
ciedade como do poder pú-
blico a cada ano. Com isso, 
surge a Semana do Meio Am-
biente, que tem como princi-
pais objetivos mostrar o lado 
humano das questões am-
bientais, capacitar as pessoas 
para agir ativamente pelo de-
senvolvimento sustentável, 
promover a conscientização 
e criar parcerias para garantir 
que todas as nações e povos 
desfrutem de um futuro mais 
seguro e próspero. 

A semana também é um 
espaço de divulgação de in-
formações e propostas de 
conscientização sobre os 
recursos naturais que são 
necessários para a sobre-
vivência das espécies. Se 
houvesse mais amplitude 
nas discussões sobre essa 
temática nas esferas sociais, 
ou um maior aporte de fis-

Importância da educação ambiental 
nas escolas

Artigo

n Sandra Oliveira  

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal

calização e contenção das 
extravagâncias contra a na-
tureza, se alcançaria o equi-
líbrio tão almejado. 

Por outro lado, a expo-
sição desse assunto, auxilia 
o entendimento daqueles 
que ainda estão formando 
seus próprios conceitos, in-
cluindo nesse grupo, os mais 
jovens. Uma juventude que 
ainda utiliza os bancos das 
academias escolares, daqui 
a pouco comporão as lide-
ranças de Instituições de va-
riadas ordens e que lançarão 
olhares de proteção e con-
servação ao ambiente. 

Por isso é necessário 
trabalhar esses temas den-
tro das escolas, faculdades 
e centros universitários. Os 
estudantes de qualquer ní-
vel de escolaridade estão em 
formação de suas opiniões e 
atitudes. O reforço positivo 
de cuidados ambientais é 
tão relevante quanto qual-
quer conhecimento técnico-
-científico que é empreendi-
do nos bancos escolares. O 
aluno precisa conhecer para 
entender e valorizar aquilo 
que lhes trará condições de 
produtividade e mais que 
isso, até de sobrevivência. 

Ao pensar em qualidade 
de vida, deve-se a princípio 
observar se as necessidades 
biológicas dos seres estão 
sendo alcançadas. Como 
exemplo, pode-se questio-
nar o modo de realizar atitu-
des sanitárias se não houver 
a disposição, o elemento 
água potável. Nesse hipoté-
tico exemplo, pode-se ima-
ginar que uma área de pro-

dução industrial alimentícia 
precisa higienizar seus es-
paços, equipamentos, uten-
sílios, entre outros, com o 
simples uso da água potável. 
E ainda poderíamos divagar 
por outros elementos, como 
ar, solo e por aí vai.

Além de compartilhar 
essas informações com as 
próximas gerações. Afinal 
se constrói a consciência 
de uma pessoa de forma 
mais sólida quando se tra-
balha em coletividade. É 
importante que as ações de 
proteção e prevenção aos 
agravos ambientais sejam 
multiplicadas entre a co-
munidade que será benefi-
ciada pela disponibilidade 
dos recursos necessários à 
sobrevivência dos seres e 
melhoria da produtividade. 

A população precisa de 
condições para realização 
de suas atividades, e den-
tre essas, reforço aqui, os 
recursos naturais que são 
limitados e em alguns casos 
podem ser até extintos se 
não houver o seu uso ra-
cional. Hábitos são adqui-
ridos somente quando são 
repetidos dentro de uma 
regularidade constante. O 
cuidado com o uso dos pro-
dutos do meio ambiente ou 
o correto descarte do que 
advém das atividades hu-
manas tornam-se rotinas 
positivas, caso se construa 
a cultura da preservação e 
conservação ambiental. 

SANDRA OLIVEIRA SANTOS É 
PROFESSORA DA ESTÁCIO, GESTORA 
AMBIENTAL, MÉDICA VETERINÁRIA E 

MESTRE EM BIOLOGIA

DIA DO ORGULHO LGBTQIA+
Orientação sexual não é empecilho no mercado de trabalho

Rede de supermercados possui política de inclusão que valoriza o trabalhador 
sem qualquer preconceito

DA REDAÇÃO - Passar por um 
processo seletivo e, na últi-
ma etapa, receber um: “não 
vamos te contratar devido a 
sua preferência sexual” foi 
uma frase ouvida pela opera-
dora de supermercados, Le-
tícia Cristina Silva Cruz, de 24 
anos, há alguns anos no Pará, 
seu estado natal.

Sem reação, a jovem que 
é pansexual, isso é, sente 
atração por pessoas inde-
pendente do gênero delas, 
percebeu que a sua sexua-
lidade dificultava estar no 
mercado de trabalho e, por 
isso, se mudou para Goiânia, 
com a esposa da época. Hoje 
ela é operadora de supermer-
cados na unidade do Parque 
das Laranjeiras, em Goiânia, 
há quase três anos.

Na mesma loja, o encar-
regado operacional do deli-
very, Geraldo Cesario Neto, 
de 22 anos, entrou como 
operador de supermercado 
há pouco mais de um ano. 
No entanto, com oito meses 

de casa foi promovido.

FAMÍLIA
Na unidade Sol Nascente, 

está José Francelino Júnior, 
o Fran, de 36 anos. O encar-
regado de frios, Fran, conta 
que assumiu ser homossexu-
al para a família aos 17 anos.

Ele veio do interior do 
Estado, Formoso, para Goiâ-
nia em busca de novas opor-
tunidades. E conquistou o 
primeiro emprego, há quase 
12 anos, no Bretas como re-
positor de frios. E hoje lidera 
uma equipe.

VALORIZAÇÃO
A Cencosud  Brasil - 

grupo ao qual pertence o 
Bretas- possui uma política 
da Diversidade e Inclusão 
e conta com um canal di-
reto de denúncias. O grupo 
produz e disponibiliza para 
todos os colaboradores e 
pessoas recém admitidas 
vídeos educativos e cursos 
sobre diversidade e inclu-

são, além de reforçar as con-
dutas ideias preconizadas 
pelo Código de Ética.

“Aqui no Bretas entende-
mos que trabalhando com 
políticas de inclusão e di-
versidade, garantimos que 
nossa gente representa a so-
ciedade e comunidade que 
estamos inseridos. Por isso 
valorizamos, reconhecemos 
e celebramos estas datas im-
portantes”, afirma o Gerente 
de Recursos Humanos, Wan-
derson Ferreira.

A DATA
28 de junho é o Dia do 

Orgulho LGBTQIA+ (lésbi-
cas, gays, bissexuais, traves-
tis, transexuais e pessoas 
intersex). A data celebrada 
e lembrada mundialmente 
marca a luta contra a per-
seguição e o preconceito 
contra pessoas por causa 
de sua orientação sexual ou 
identidade de gênero.

COM INFORMAÇÕES 
DE CEJANE PUPULIN
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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
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 13 de julho de 2022, às
14:00 horas,  em sua sede na  Av.  Bernardo Sayão nº476,  Centro,
Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Tomada de Preço, do tipo
MENOR PREÇOS, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL, para Contratação, sob o regime de empreitada
por  preço  global,  de  empresa  especializada  de  engenharia  para
prestação de serviço de engenharia civil, compreendendo material e
mão de obra, para execução da Academia de Saúde no Município de
Caldazinha. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura
Municipal,  no  endereço acima citado.  Cópia  do  Edital  poderá  ser
obtida no sítio www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 22 de junho de
2022.
 

Evani Esteves Borges
Pregoeira
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Mercado & Marketing
UM ANO EM NOVO ENDEREÇO - A Clínica VP Saúde Estética, há 08 anos atuando no mercado de beleza 
estética, completou um ano de funcionamento na Avenida Marconi, no Setor Jardim Planalto, em Goiânia. A 
empresa realiza procedimentos como botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, harmonização 
facial, fios de sustentação, entre outros serviços.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Piracanjuba apresenta novas embalagens
VISUAL MAIS MODERNO E INOVADOR - As 
embalagens antes usadas para armazenar 
e transportar alimentos, além de dar 
informações da composição dos produtos e 
tabela nutricional, se tornaram aliadas para 
diversas finalidades, como proporcionar 
maior transparência ao consumidor. Não atoa, 
a Piracanjuba remodelou as embalagens de 
diversas linhas de seu portfólio e o resultado 
é um visual mais moderno, clean, e que 
apresenta novidades, como playlist exclusiva 
no Spotify (Leite Condensado) e variedade de 
vídeos de receitas (Creme de Leite), via QR 
Code direcionando para o Youtube. O projeto 
foi criado para garantir maior performance 
nas gôndolas e versatilidade para o portfólio 
de produtos, que está cada vez com mais 
variedades. As novas embalagens já circulam 

em diferentes localidades. As mudanças estão sendo feitas de acordo com a finalização do estoque 
dos modelos anteriores, evitando desperdício de material e respeitando os critérios da empresa de 
sustentabilidade.

A Authentic Beauty Concept lança 
três finalizadores para cabelos
PARA DIFERENTES LOOKS E PENTEADOS - A marca de haircare, 
Authentic Beauty Concept lançou recentemente no Brasil três novos 
produtos de finalização: Airy Texture Spray, Nude Powder Spray 
e Nymph Salt Spray. Os produtos fazem parte da linha Styling. 
Cada um é indicado para criar diferentes looks e penteados. Entre 
as propostas, está a opção para sensação de preenchimento nos 
cabelos, pó que promove volume instantâneo e produto para ficar 
com visual típico de praia. Os lançamentos são veganos, cruelty-free 
e livres de silicones, parabenos e corantes. Preços sugeridos: de R$ 
145 a R$ 280.

Voga Lingerie no Shopping Bougainville
MIX DE MARCAS DE MODA ÍNTIMA - A Voga Lingerie abre sua 
primeira unidade no Shopping Bougainville, com grandes marcas de 
lingerie e underwear. No catálogo de produtos, coleções variadas em 
calcinhas, sutiãs e bodys Hope e Valisere, além de pijamas, pantufas, 
robes, camisolas e short dolls das marcas Any e Any e Cor com Amor. A 
loja oferece o Bag Delivery, que 
envia para a residência da cliente 
uma seleção exclusiva de peças 
para a cliente escolher, e também 
criou serviços exclusivos para 
o Chá de Lingerie, entre eles, a 
Caixa surpresa, em que a noiva 
recebe uma caixa com flores 
desidratadas, chocolates, e várias 
peças embaladas individualmente 
com o nome de cada madrinha 
e amiga que a presenteou. A 
escolha das peças pode ser feita 
na loja ou em um catálogo virtual 
e personalizado para cada noiva. 
Conheça o canal on-line pelo 
perfil @voga.lingerie.

Divulgação

Resumo A Favorita

Além da ilusão

Cara e Coragem

resumo de novelas

Davi acusa Joaquim de 
ter um caso com Sueli e 
Isadora fica confusa. Eugê-
nio expulsa Úrsula de casa. 
Matias tenta destruir o sa-
patinho da filha de Heloísa 
e Leônidas a ajuda. Matias 
ameaça Leônidas. Úrsula 
sugere que Joaquim tenha 
uma amante única. Margô 
aconselha Úrsula. Bento 
consegue ficar de pé e Sil-

vana se emociona. Letícia 
aceita namorar Lorenzo. 
Iolanda não se abala com 
a vingança armada por 
Isadora. Úrsula afirma a 
Eugênio que está grávida. 
Leônidas revela a Fátima 
que Heloísa é a mãe bi-
ológica de Olívia. Joaquim 
beija Iolanda. Joaquim 
propõe que ele e Iolanda 
sejam amantes.

Anita despista Dalva. 
Moa fala para Pat que de-
sistiu de fazer o trabalho 
com Andréa. Rebeca con-
versa com a diretora do 
colégio de Chiquinho. Íta-
lo fala com Rico sobre a 
chave que encontrou no 
túmulo do pai de Clarice. 
Pat exige que Andréa se 
desculpe, antes de aceitar 
a trabalhar com ela. Danilo 

mostra a mansão para Du-
arte e avisa que é a nova 
casa de Bob Wright. Re-
nan consegue manipular 
Lou novamente. Martha 
termina seu romance com 
Vini, que vai embora. Ítalo 
mostra a chave e a foto 
de Clarice com o grupo 
de mulheres para Martha. 
Samuel aparece para falar 
com Anita e a beija. 

Carinha de Anjo

Pantanal
Tadeu elogia as cabeças 

de gado de Tenório, sem 
saber que o pai de Guta 
roubou os animais da fa-
zenda de José Leôncio. 
Mariana não aceita o con-
vite de Irma para ir ao Pan-
tanal. Nayara e Gustavo 
voltam para casa. Guta diz 
aos pais que não vai se 
casar com Tadeu. Tadeu 
discute com José Leôncio 
e exige do pai o dinheiro 
pelo seu trabalho como 

peão. Trindade garante a 
Tibério que Irma não gosta 
mais de José Lucas. Irma 
e Gustavo conversam so-
bre a situação de Mariana. 
Juma recusa a visita de 
José Lucas a sua tapera. 
Zefa afirma a Tadeu que 
Guta não o ama e que o 
interesse de Tenório é pe-
los bois de José Leôncio. 
Tenório diz a Maria Bruaca 
que o casamento de Guta 
não dará certo.

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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ESOA
ELEMENTARES
HIPOCONDRIA

SNAAAL
HEATABSINTO

BULASPAJE
VDISTALM

VIBORADAD
USURAMIAMI

CARRANJOS
OCAINUT

ANOSPSDIA
ATRITOASAN

INCOLORSC
EPEAVAI

HERMENEUTICA

Básicos; 
essenciais

Doca (?),
instala-
ção de

estaleiros

Balneário
turístico
do Sul da

Bahia

Metal
resistente
à corrosão
(símbolo)

(?)-peixe,
planta de
ação ex-

pectorante

Clínica
de ree-
ducação
alimentar

Precede
o após-

trofo, em
italiano

Licor su-
postamen-
te aluci-
nógeno

Mamífero
que apre-
cia frutos

e mel

Que se
encontra
longe do
centro

Potifar, 
em relação

a José
(Bíblia)

Cidade da
Ocean

Drive, na
Flórida 

(?) 
florais,
enfeites 

de mesas

Cinco (?):
um lustro

Causa 
de aler-
gias na

primavera
Extremida-
de superior
do mastro

(Mar.)
Metá-
fora da

proteção
materna

Dirime
dúvidas 

do cliente
(sigla) 

É atenua-
do pelo
lubri-

ficante

Estudo
interpre-

tativo 
das leis

Tecla à
direita do 

"n", no
teclado

Batalha da
Guerra do
Paraguai

(Hist.)

1.440
minutos

Festa
literária

Álbum de
Marisa
Monte

Papai, em inglês 
Hospe-

daria, em
inglês

Nativo
africano
Feiticeiro
indígena

Modalidade atlética
em que se destacou

Maurren Maggi

Pintor impressionista
brasileiro de 

"Moça no Trigal"
Fábrica de carros

Mania de
doença

Calor, em
inglês

Carta
pontifícia
Pessoa 

má (fig.)

"Time", 
em GMT

Prefixo de 
"uníssono"

Desprovi-
do de cor
O "sim"
lacônico

Juro exor-
bitante

Ocidente
(abrev.)

Dígrafo de
"nascer"
Vitamina
(abrev.)

Escanteio
(ing. fut.)
Advérbio

latino

3/dad — inn — sic. 4/heat. 6/córner — distal.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Não queria ser 
apenas um de 

muitos, mas sim, 
um a mais de uns 

poucos mais.

Existem alguns 
embates que vêm 
solicitando de você 
autoestima e cons-

ciência do seu potencial. Não 
permita que orgulho ou postu-
ras arrogantes o tirem do ca-
minho certo. Faça o que está 
vibrando em seu coração com 
os filhos e no campo amoroso.

Esteja aberto e 
desperto para as 
mudanças que 
cercam a família 

ou o imóvel. O céu deixa em 
destaque as responsabilida-
des e exige de você uma nova 
performance e posturas. O lar 
e as relações em família pas-
sam por reparos necessários.

Hoje, é preciso ter 
atenção redobrada 
no trânsito e tam-

bém na forma de se relacionar 
com pessoas do seu convívio. 
As palavras vêm para trazer im-
pactos de mudanças e podem 
chegar por meio de notícias ou 
simplesmente da necessidade de 
se afastar de algumas pessoas.

É essencial ava-
liar os movimen-
tos financeiros, 

com foco em investimentos e 
em bens materiais. A vida exige 
de você flexibilidade e com-
preensão das renovações que 
são vitais para desenvolver os 
projetos. É preciso trabalhar 
uma nova consciência.

A fase exige ma-
turidade para inte-
ragir com as deci-

sões. Não resista às mudanças 
e busque analisar com sabe-
doria as responsabilidades que 
devem ser mantidas e aquelas 
que devem ser descartadas. 
Seja hábil para se relacionar 
com uma pessoa importante.

A rotina e as si-
tuações pelas 
quais você vem 

passando no trabalho não es-
tão sob seu controle. A expe-
riência o deixa desconfortável, 
porém, se for flexível, consegui-
rá tomar decisões poderosas 
com o objetivo de superar os 
obstáculos e os impedimentos.

Os amigos po-
dem estar pas-
sando por uma 

nova fase e naturalmente po-
dem acontecer cortes e afas-
tamentos. O mesmo pode 
ser sentido com atividades 
envolvendo um projeto. É 
preciso colocar em prática 
uma ação comprometida.

Os amigos podem 
estar passando 
por uma nova 

fase e naturalmente podem 
acontecer cortes e afas-
tamentos. O mesmo pode 
ser sentido com atividades 
envolvendo um projeto. É 
preciso colocar em prática 
uma ação comprometida.

Um estudo ou 
uma nova forma 
de enxergar a vida 

exige de você novas con-
dutas. É preciso colocar em 
prática crenças que possi-
bilitem o seu progresso e o 
seu crescimento. Por isso 
seja flexível com pessoas e 
situações que o cercam.

As responsabi-
lidades finan-
ceiras ficam em 

destaque e exigem de você 
uma nova conduta e outras 
maneiras de conseguir solu-
ções. Busque entender como 
pode compor os recursos 
compartilhados de uma for-
ma mais ordeira e justa.

As exigências tra-
zidas por uma 
pessoa importante 
ficam em destaque. 

Você vai sentir a necessidade 
de se posicionar. Isso é bom 
e necessário, contudo busque 
compreender as nuances para 
que possa desapegar de situa-
ções que não cabem a você.

As responsabilida-
des no trabalho fi-
cam em destaque e 

exigem mais de você. É preci-
so dar atenção a imprevistos, 
principalmente com colabora-
dores, clientes e prestadores 
de serviço. É um dia agitado 
e os compromissos devem 
ser avaliados e priorizados.33

Jim DavisGarfield


