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Supremo confirma decisão sobre 
proteção de vias e prédios públicosIbaneis Rocha presta 

depoimento na PF

JUSTIÇAPOLÍTICA

O plenário do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu, por unanimidade, 
manter a decisão do minis-
tro Alexandre de Moraes, 
que, na quarta-feira (11), 
determinou às forças de 
segurança pública de todo 
o país, incluindo as polí-
cias militares, que impe-
çam qualquer tentativa de 
bloqueio de vias urbanas e 
rodovias ou a ocupação de 
prédios públicos.

A medida foi julgada no 
plenário virtual, e os minis-
tros tiveram até as 23h59 
da última quinta-feira (12) 
para votar. Todos os mi-
nistros seguiram o voto do 
relator. A maioria já havia 
sido alcançada por volta do 
meio-dia de ontem.

A medida atende a pe-
dido do advogado-geral 
da União, Jorge Messias, 
que solicitou providên-
cias diante da convoca-
ção de atos golpistas para 
a quarta-feira em todo o 
país. Na petição, o AGU 
anexou panfletos e men-
sagens de grupos extre-
mistas no aplicativo de 
mensagens Telegram.

Ainda segundo a de-
cisão, qualquer pessoa 
flagrada bloqueando vias 
e forçando a entrada em 
prédios públicos deve ser 
presa em flagrante, fican-
do também sujeita a mul-
ta de R$ 20 mil. Se houver 
empresas envolvidas, a 
multa determinada foi de 
R$ 100 mil. Veículos utili-
zados devem ser identifi-
cados e apreendidos.

As multas devem ser 
aplicadas não somente a 

quem participar direta-
mente desses atos, como 
também a quem promo-
va a incitação, inclusive 
em meios eletrônicos, ou 
que preste apoio mate-
rial logístico e financeiro a 
manifestações que visem 
atacar o Estado Democrá-
tico de Direito.

Pela decisão, o Supre-
mo confirmou ainda a or-
dem para que o Telegram 
bloqueasse contas, canais 
e grupos listados pela 
AGU na petição enviada 
ao Supremo, no prazo de 2 
horas a partir da notifica-
ção, sob pena de multa de 
R$ 100 mil por dia. As in-
formações cadastrais das 
contas e todo o conteúdo 
delas e dos grupos envol-
vidos devem ser enviados 
ao Supremo e preservados 
pela plataforma.

VOTO
No voto de quinta-feira, 

seguido pela unanimidade 
dos ministros, Moraes re-
plicou sua liminar (decisão 

provisória). Nela, ele ar-
gumenta que as informa-
ções fornecidas pela AGU 
“demonstram a existência 
de organização criminosa 
que visa a desestabilizar as 
instituições republicanas”.

O ministro frisou a 
existência “de uma rede 
virtual de apoiadores que 
atuam, de forma sistemá-
tica, para criar ou com-
partilhar mensagens que 
tenham por mote final a 
derrubada da estrutura 
democrática e o Estado de 
Direito no Brasil”.

No pedido que fez ao 
Supremo, o advogado-ge-
ral alertou que o país “en-
contra-se na iminência de 
grave situação”, semelhan-
te à observada no domingo 
(8), quando grupos de radi-
cais golpistas invadiram e 
depredaram amplamente 
o Congresso Nacional, o 
Palácio do Planalto e a sede 
do STF, prédios públicos 
que ficam na Praça dos 
Três Poderes, em Brasília.

Agência Brasil

Da redação - O governador 
afastado do Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha, foi à Polícia 
Federal para prestar depoi-
mento voluntário sobre os 
ocorridos, dia 8, quando atos 
golpistas resultaram na inva-
são e no vandalismo das sedes 
dos três poderes, em Brasília. 
A informação foi confirmada 
há pouco pelo ministro da 
Justiça, Flávio Dino.

A ida de Ibaneis à PF 
ocorreu após o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Alexandre de Mora-
es, ter aberto um inquérito 
contra Ibaneis (MDB), e seu 
ex-secretário de Segurança 
Pública, Anderson Torres, 
com o objetivo é apurar a 
conduta de ambos durante 
os atos de vandalismo.

Também serão alvo da in-
vestigação o ex-secretário de 
Segurança Pública interino 
do DF, Fernando de Sousa 
Oliveira; e o ex-comandante 
da Polícia Militar do Distrito 
Federal, Fábio Augusto Viei-
ra, que já se encontra preso 
por ordem de Moraes.

O STF que identificar res-
ponsabilidades pelo ocorrido 
e quem são os mentores inte-
lectuais dos ataques. Duran-
te coletiva de imprensa feita 
hoje no Ministério da Justiça, 

Flávio Dino disse que Ibaneis 
“procurou a PF dizendo que 
gostaria de prestar depoi-
mento”, e que ele já estava 
sendo ouvido.

“Nós tivemos a oitiva do 
comandante-geral da Polí-
cia Militar [Fábio Augusto 
Vieira], que foi destituído 
[do cargo]. Ele estava no co-
mando no último domingo 
e já apresentou a sua versão 
com relação aos fatos”, disse 
o ministro. Segundo ele, An-
derson Torres deverá se apre-
sentar nos próximos dias.

Flávio Dino disse que as 
investigações estão avançan-
do com a ajuda da perícia 
criminal federal, que está ex-

traindo dados de mais de mil 
celulares apreendidos com 
os presos suspeitos de parti-
cipação no golpe de Estado.

Esses celulares, segundo 
ele, serão importantes para 
avançar no inquérito policial 
em andamento. “A partir da 
análise das informações po-
deremos identificar conexões 
e relações com o ocorrido. 
Também está sendo feita a 
coleta de material de DNA 
das pessoas porque este é, 
também, um caminho para 
estabelecermos vínculos 
entre os danos efetivamente 
causados e as pessoas que 
estão presas”, disse.

Agência Brasil

Pedro Scalon ministra aula em renomada escola 
de música em Goiânia, com vagas limitadas

Governador afastado se dirigiu voluntariamente

Após uma longa 
temporada em Brasília 
e em São Paulo, o can-
tor goiano Pedro Scalon 
retorna à Goiânia para 
ministrar aulas na reno-
mada escola de músi-
ca, Holanda Marista. As 
aulas terão o limite de 
10 vagas e acontecerão 
duas vezes na semana, 
individual ou em gru-
po. Os alunos poderão 
escolher entre as moda-
lidades Piano, Canto ou 
Guitarra, de acordo com 
o que melhor se identifi-
car. No fim das aulas, na 
entrega dos diplomas, 
os alunos se apresen-
tarão em uma casa de 
show da cidade. Pedro 
Scalon atua como pro-
fessor de guitarra, vio-
lão, piano e canto, tendo 
trabalhado em conser-
vatórios renomados em 
todo país. Em seu cur-
rículo constam vários 
cursos de formação, 
como o na Berklee Col-

lege of Music em Boston 
(USA), com professores 
como Mozart Mello, Edu 
Ardanuy, André Matos, 
Lanny Gordin, Michel 
Lemme, Rafael Bitten-

curt entre outros. Em 
2013 o músico lançou 
o disco Nas Margens do 
Tempo, que teve produ-
ção de Wellerson Cássio.

Curta Mais

NOVO GAMA
IBGE lança o ‘disque censo’ para facilitar a coleta de dados

Desde agosto, a coleta do 
Censo 2022 está em campo, 
com objetivo de realizar vi-
sitas em todos os domicílios 
brasileiros. Um dos proble-
mas enfrentados pelas equi-
pes de recenseadores é o bai-
xo número de respostas ao 
questionário; isso se dá pela 
ausência dos moradores du-
rante as visitas domiciliares.

Pensando em resolver 
essa questão, o IBGE lançou 
o projeto ‘Disque Censo 137’. 
O morador que não tiver 
respondido o questionário, 
pode ligar para o 137 e agen-
dar o recenseamento para 
o melhor dia e horário que 
preferir. A ligação é gratuita, 
e pode ser realizada todos os 
dias, das 08h às 21h30.

POR QUE É IMPORTANTE 
RESPONDER A 
PESQUISA?

O IBGE trabalha com le-
vantamento de dados; desse 
modo, realiza pesquisas para 
entender o crescimento po-
pulacional e as característi-
cas de cada região. A partir 
das informações coletadas, 
é possível saber quais são as 
necessidades individuais dos 
municípios e, também, traçar 

um perfil sociodemográfico.
Recentemente, o órgão 

divulgou uma prévia sobre 
o Censo demográfico 2022 
e, no documento, cons-
ta que Novo Gama tem 97 
mil habitantes. O repasse 
das estatísticas é necessário 
para realizar os cálculos do 
Fundo de Participação dos 
Municípios, fonte de recur-
sos das prefeituras.

De acordo com o Prefeito 
Carlinhos do Mangão, a esti-
mativa divulgada demonstra 
um número inferior ao espe-
rado, por esse motivo, o ges-
tor municipal teme a perda 
na arrecadação do FPM.

“Nós estávamos com a 
expectativa de aumentar o 
valor do FPM, tendo em vis-
ta que a população tem au-
mentado. Novo Gama, hoje, 
tem aproximadamente 150 a 
160 mil habitantes, os dados 

do IBGE caíram de 119 para 
97 mil”, comentou.

Por esse motivo, o líder 
do executivo ressalta a im-
portância de colaborar com 
os recenseadores e respon-
der o questionário. Atual-
mente, o IBGE disponibili-
za ao cidadão três opções 
para participar da pesquisa 
– presencial, por telefone ou 
pela internet.

Segundo o órgão, ao re-
ceber a visita de um agen-
te, o morador poderá optar 
pelo autopreenchimento 
via internet ou telefone. Em 
seguida, será gerado um tí-
quete eletrônico para que 
a pessoa responda ao ques-
tionário em até sete dias.

Para mais informações 
ligue: 137, 0800 721 8181, ou 
acesse o site do IBGE.

Prefeitura 
de Novo Gama
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Mudança traz maior agilidade e clareza para o contribuinte na negociação de 
débitos com a cidade

MELHORIA NO ATENDIMENTO REVITALIZAÇÃO

Da redação - A Prefei-
tura de Aparecida, por 
meio da Secretaria da 
Fazenda, promoveu na 
sexta-feira (13), o treina-
mento aos atendentes do 
Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC). A ação 
visa mostrar as novas 
funcionalidades relacio-
nadas a emissão de guias 
judiciais que o sistema 
municipal irá oferecer 
a população a partir da 
próxima segunda.

O serviço de emissão 
das custas de proces-
sos judiciais aos contri-
buintes que antes era 
disponível somente na 
Procuradoria Geral do 
Município, agora será 
disponibilizado em todas 
as 10 unidades do SAC da 
cidade. Além disso, com 
a mudança é possível que 
o contribuinte saiba na 
hora que negociar os tri-
butos, saber os valores 
destas custas.

Segundo a superin-
tendente de receitas tri-
butárias da Secretaria 
da Fazenda, Ana Paula 
Vilela, este serviço faci-
lita o atendimento dos 
servidores e desburo-
cratiza as negociações. 
“Com essa ampla rede de 
atendimento que o SAC 
disponibiliza, o atendi-
mento ao contribuinte é 
simplificado. Isso garan-
te mais agilidade e mais 

tranquilidade na hora de 
quitar os débitos com o 
município”, afirma.

O treinamento foi 
apresentado no Espa-
ço Multiuso da Cidade 
Administrativa e reuniu 
os chefes de equipe de 
cada SAC. O momento de 
reunião ajuda a unificar 
e sistematizar o atendi-
mento, garantindo maior 
qualidade no trato com 
o cidadão aparecidense 
que utiliza o serviço.

Para o Procurador Ge-
ral do Município, Fábio 
Camargo, esse avanço 
ajuda a modernizar a re-
lação com o contribuinte. 
“O cidadão não vai preci-
sar mais se deslocar até a 
Procuradoria, tudo pode 
ser feito no Atendimento 
ao Cidadão. Isso facilita e 
agiliza a negociação.

Ele afirma que essa 
mudança foi possível 
graças ao bom relacio-
namento da Prefeitura 

de Aparecida com as 
instituições do Estado. 
Antes, a cidade só tinha 
uma senha para acessar 
o sistema que fornece o 
cálculo das guias tribu-
tárias, por isso a emis-
são era concentrada na 
PGM. Agora novas se-
nhas foram disponibili-
zadas pelo Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJ-GO) 
que prometem maior 
agilidade para o cidadão.

A chefe de equipe do 
SAC Polo Empresarial, 
Josiane Nogueira, ca-
racterizou a mudança 
como positiva. “Agora o 
contribuinte tem toda a 
informação em um lu-
gar só. Isso promove o 
melhor entendimento 
da negociação dos dé-
bitos e facilita a quita-
ção, já que ele sai com a 
guia de custos no ato do 
atendimento”, pontua.

Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia 

SAC passa a oferecer emissão 
de custas de processos 
judiciais a partir de hoje (16)

Nova praça da etapa D entra 
em fase final de obras e deve 
ser entregue em breve

O Governo Municipal 
de Valparaíso de Goiás, 
por meio da Secretaria de 
Infraestrutura, Habita-
ção e Serviços Urbanos, 
está realizando a cons-
trução de uma nova pra-
ça na Etapa D, no bairro 
Valparaizo I.

Ao todo, serão execu-
tados um total de 842,43 
m² entre passeio e piso de 
concreto no espaço. Além 
disso, está sendo feito um 
estacionamento de 390,00 
m² em frente à Escola Mu-
nicipal Pedacinho do Céu, 

com pavimento intertra-
vado de 8,0 cm, atenden-
do tanto à unidade escolar 
presente no local quanto à 
população que se utilizará 
da praça.

Os brinquedos insta-
lados para uso das crian-
ças são um playground 
com escorregador, rede 
de corda, escada com 
dois corrimões e balanço, 
feitos sobre uma grama 
sintética, uma mesa de 
ping-pong em concreto 
e um conjunto de mesa 
de xadrez com bancos, 

além da urbanização com 
plantio de 1.292,84 m² de 
grama e algumas unida-
des de palmeiras, além da 
instalação de bancos nas 
áreas de convivência.

Morador da região há 
6 anos, Joaquim Barbosa 
parabeniza pela ação da 
prefeitura. “Praça é qua-
lidade de vida e fico feliz 
em ver essa praça quase 
pronta. Com toda certeza 
serei um usuário frequen-
te daqui”, disse. 

Prefeitura de 
Valparaíso 

GOIÂNIA
Vapt Vupt Passeio das Águas passa 
por reforma a partir desta segunda (16)

Jhonney Macena

Agência ficará fechada por 40 dias para obras de infraestrutura 
e melhoria do espaço de atendimento

A unidade do Vapt 
Vupt localizada no sho-
pping Passeio das Águas 
será fechada para refor-
ma a partir de hoje (16). 
Os atendimentos no lo-
cal ficarão suspensos e 
os serviços oferecidos 
serão disponibilizados 
em outras unidades da 
capital. Já a entrega de 
documentos emitidos 
na agência, como CNH 
e RG, será realizada no 
Vapt Vupt Araguaia Sho-
pping. A previsão é que 
a obra seja concluída 
em 40 dias.

A reforma integra o 
trabalho de reformula-
ção e revitalização do 
programa Vapt Vupt em 
todo o estado. Na agên-
cia, serão feitas melho-

rias estruturais como 
pintura, adequação do 
layout e no sistema hi-
drossanitário, além da 
troca de mobiliário. O 
objetivo da revitalização 
é assegurar mais confor-
to e qualidade aos usu-
ários e servidores que 
atuam na unidade. 

A unidade do sho-
pping Passeio das 
Águas tem capacidade 
para realizar mais de 
25 mil atendimentos 
por mês. Em dezembro, 
foram 26.520 usuários 
atendidos. Enquanto a 
unidade estiver sendo 
reformada, o atendi-
mento presencial será 
oferecido em outras 11 
agências do Vapt Vupt 
de Goiânia. Para isso, 

é necessário agendar o 
serviço por meio do site 
vaptvupt.go.gov.br ou 
pelo Portal Expresso – 
expresso.go.gov.br.

Desde 2019 o Gover-
no de Goiás já investiu 
mais de R$ 11 milhões 
em melhorias nas agên-
cias Vapt Vupt. Nove 
unidades novas foram 
inauguradas, 15 pas-
saram por reformas e 
outras nove ganharam 
novo endereço. Atual-
mente, além da unidade 
do Passeio das Águas, 
estão em reforma tam-
bém as agências dos 
municípios de Alvorada 
do Norte e São Luís dos 
Montes Belos. 

Secretaria da 
Administração

Ao todo, serão executados um total de 842,43 m² entre passeio e piso de concreto no espaço.
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Serviço de reabilitação 
física da Prefeitura fez 11 
mil atendimentos em 2022

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A TIM alcançou a marca de cobertura em 100% dos 

municípios do País, chegando a 5.570 cidades, possibilitando 
que todos os brasileiros possam acessar a TIM de Norte a Sul. 
Com essa conquista, a companhia passa a ser a primeira e 
única empresa privada de serviços a ter presença 4G, tecno-
logia predominante nacionalmente. Para alcançar a meta, 
a TIM avançou na instalação de sites próprios, além de ter 
firmado novos acordos de compartilhamento de infraestru-
tura. A compra de parte dos ativos da Oi também colaborou 
com a expansão, levando a companhia a mais 264 cidades.

 2. “Alcançar a marca de ser a primeira e única empresa 
privada de serviços com presença em todo Brasil é resultado 
do investimento contínuo da operadora com foco nos seus 
clientes. Continuamos também levando a mesma tecnologia 
da cidade para o campo e seguimos líderes no agronegócio, 
com 12 milhões de hectares cobertos com o 4G. Oferecemos 
ao mercado corporativo soluções além de telecom, apoiando 
a transformação digital de empresas e possibilitando inú-
meras aplicações por meio da maior rede de IoT nacional”, 
resume o Chief Revenue Officer da TIM Brasil, Fábio Avellar.

Vitrine

NOVO COMANDO NA AGOPA/IGA - O agropecuarista, 
Haroldo 
Rodrigues 
da Cunha foi 
empossado para 
a presidência 
da Associação 
Goiana dos 
Produtores 
de Algodão 
(AGOPA) e do 
Instituto Goiano 
de Agricultura 
(IGA), para o 
próximo biênio, 
durante jantar de 
confraternização, 
na noite de 15 
de dezembro.  
Na foto, o novo 
presidente e sua 
esposa, Fernanda 
Castanheira

FÉRIAS EM 
FAMÍLIA - O Rio 
de Janeiro foi 
o cenário que 
o advogado 
Marcelo Martins, 
sua esposa 
Simone, e a 
filha Nicole, 
escolheram 
para curtir férias 
merecidas, 
aproveitando 
as belezas 
da Cidade 
Maravilhosa

NOVA GESTÃO NO CRBM–3 - No dia 05 de janeiro, 
20 conselheiros entre titulares e suplentes, foram 
diplomados para a gestão do Conselho Regional de 
Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3) no quadriênio 
2022/2. Eles têm a missão de ampliar a presença do 
profissional biomédico no âmbito da saúde em geral. 
O CRBM-3 tem atuação nos estados de GO, TO, MT, 
MG e no DF.

Elpídio Fiorda

n VOCÊ SABIA? O limão 
é rico em fitonutrientes 
com propriedades 
antibióticas.
n CARA NOVA - A 
Equatorial Goiás iniciou 
a modernização de suas 
agências e postos de 
atendimento em todo o 
Estado. Inicialmente já 
estão de cara nova as 
12 maiores unidades 
da área de concessão: 
Águas Lindas, Anápolis, 
Aparecida de Goiânia, 
Caldas Novas, Catalão, 
Jataí, Luziânia, Rio Verde, 
Valparaíso e as três 
agências de Goiânia. 
Os endereços e horário 
de funcionamento 
permanecem o mesmo, 
das 8h às 16h, de 
segunda a sexta-feira.
n PARA NÃO FALTAR 
ESTOQUES - O Boticário 
promove a primeira 
Boti Promo de 2023, 
que segue até o dia 22 
de janeiro. Mais de 600 
produtos estão com 
descontos de até 50%, 
em itens de cuidados 
com o corpo, com a pele, 
os cabelos, fragrâncias 
e maquiagem. A Boti 
Promo é válida para 
todas as lojas físicas, no 
site e app de O Boticário. 
É também possível fazer 
pedidos pelo  WhatsApp  
0800  744  0010 ou 
contatar um revendedor 
pelo endereço boticario.
com.br/encontre

Elpídio Fiorda

Maysa Carvalho

PLANEJAMENTO 
E AUTOCUIDADO - 
Conhecida pelo olhar de 
negócios, a empresária e 
empreendedora Camila 
Farani estreia a primeira 
campanha Boti Promo 
de O Boticário em 2023, 
e convida consumidores 
a priorizarem o 
autocuidado sem abrir 
mão das metas de início 
de ano. Mais do que 
apresentar promoções, 
o objetivo é que as 
pessoas sigam seus 
planejamentos para o 
ano, sem deixar o bem-
estar de lado 

Divulgação

Da redação - Oferecer 
suporte na reabilitação 
física e social de pessoas 
com algum tipo de defi-
ciência. Este é o objetivo 
do Centro de Reabilita-
ção e Fisioterapia (Cre-
fa) da Prefeitura de Aná-
polis que, somente em 
2022, realizou mais de 
11 mil atendimentos em 
fisioterapia, fonoaudio-
logia, psicologia, terapia 
ocupacional e fisiatria, 
além de exames de ele-
troneuromiografia.

“Os atendimentos se 
dão de forma temporá-
ria, visando a reabilitação 
e readaptação do pacien-
te para que desempenhe 
um papel social através 
de uma vida ativa e com 
máxima autonomia pos-
sível”, explica a coorde-
nadora do Crefa, Caroli-
ne Ribeiro.

Para ter acesso aos 

serviços prestados pelo 
Crefa é necessário ter um 
encaminhamento médi-
co da rede municipal de 
saúde para a especiali-
dade desejada. A solici-
tação do atendimento é 
feita pelo ZAP da Saúde 
e a pessoa deve aguar-
dar o agendamento da 
triagem, que vai avaliar 
o perfil do paciente. Se 
os dados atenderem aos 
critérios de elegibilidade 
para unidade, será ini-
ciado acompanhamento 
especializado de acordo 
com a disponibilidade 
de vagas. Caso não esteja 
entre os parâmetros de 
atendimento do Crefa, o 
cidadão será orientado e 
encaminhado para a uni-
dade correspondente.

Os critérios de elegi-
bilidade são: ser morador 
do município de Anápo-
lis e necessitar exclusi-

vamente de reabilitação 
física (deficiência física 
congênita ou adquiri-
da). Deficiência intelec-
tual ou dificuldades de 
aprendizagem, leitura e 
escrita não fazem parte 
do perfil da unidade.

Para o atendimento, 
o Crefa conta com uma 
equipe multidisciplinar 
composta por sete fisio-
terapeutas, dois fonoau-
diólogos, três terapeu-
tas ocupacionais, duas 
técnicas de enfermagem, 
um maqueiro, dois médi-
cos fisiatras e um médico 
neurofisiologista.

Centro de Reabilita-
ção e Fisioterapia (Crefa)

Horário de funciona-
mento: segunda a sexta-
-feira, das 7h às 17h

Endereço: Rua Santa 
Isaíra, nº 25, Jardim Calixto

Prefeitura 
de Anápolis 

Ana Laura Zanni



Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 5

Notícias do Dia
n GSI dispensou 
reforço de guarda 
no Planalto 20 horas 
antes da invasão de 
golpistas

O Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI) 
dispensou por escrito o 
pelotão de 36 homens 
do Batalhão da Guarda 
Presidencial cerca de 20 
horas antes da invasão 
do Palácio do Planalto. 
Como solicitado na sex-
ta-feira (7), o batalhão 
reforçou no sábado a se-
gurança do prédio. En-
tretanto, no domingo (8), 
o local estava quase des-
provido de equipamento 
de controle de distúrbios 
civis, como escudos, 
bombas de gás e balas de 
borracha. 

n Prefeitura de 
Goiânia mobiliza 
moradores para que 
participem do Censo 
Demográfico 2022

A Prefeitura de Goi-
ânia mobiliza a popu-
lação da capital para 
participar do Censo De-
mográfico, iniciado em 
2022, com previsão de 
ser encerrado no final 
deste mês de janeiro. Se-
gundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
pelo menos 1,9 milhão 
de brasileiros rejeitaram 
participar da pesquisa. 
O Censo Demográfico é 
um levantamento sobre 
a população do país que 
traz informações impor-
tantes, como a quantida-
de de habitantes, onde e 
como essas pessoas mo-
ram, onde trabalham, 
qual a renda, etnia, raça 
e grupo familiar. 

CONFIRA OS DESTAQUES

n Eube Messias 
n Renato Sobrinho

@eubemessias

@renatosobrinhooficial

Novo arcabouço legal substitui legislação de 46 anos, e estimula empreendedorismo 
moderno, com redução de imposto sobre royalties de franquia

Da redação - Com a atuali-
zação do Código Tributá-
rio do Município (CTM), 
sancionado pelo prefeito 
Rogério Cruz, a capital 
passa a contar com uma 
das legislações mais mo-
dernas do país. O novo 
arcabouço legal substitui 
legislação de 46 anos, e 
estimula o empreende-
dorismo moderno, com 
redução de imposto so-
bre royalties de franquia.

“O nosso CTM foi o 
mesmo por quase cin-
co décadas. Imagine o 
quanto a cidade desen-
volveu nesse período. 
Atualizamos o código 
para trazer justiça fiscal, 
capacidade contributi-
va e mais fomento para 
a capital”, explica o se-
cretário municipal de 
Finanças, Vinícius Hen-
rique Alves.

Uma das medidas atu-
alizadas pelo CTM coloca 
Goiânia como a primeira 
cidade do Brasil a reduzir 
a alíquota do Imposto So-
bre Serviço (ISS) sobre os 
royalties de empresas de 
franquia. O índice foi de 
5% para 2%. O objetivo é 

Atualização do Código Tributário do 
Município coloca Goiânia entre cidades 
com legislação mais moderna do país

ECONOMIA 

Sancionada lei que torna o CPF único registro 
de identificação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 
uma lei que estabelece o CPF como número suficiente 
para identificar um cidadão nos serviços públicos. Com 
a mudança, órgãos de governo não poderão exigir outros 
números de identificação para preencher um cadastro 
– como o PIS, o RG ou o número da carteira de trabalho, 
por exemplo. Os governos municipais, estaduais e federal 
têm prazo de 12 meses para se adaptar à nova regra. A lei 
também prevê que o CPF passe a ser inscrito nas novas 
vias, ou nos novos documentos emitidos.

Monica Gonçalves Advogada Especializada 
em Direito do Consumidor  

O Programa Café com Prosa, da última sexta-feira 
(13), apresentado por Renato Sobrinho e Eube Mes-
sias, teve a participação da Advogada Especializada 
em Direito do Consumidor Monica Gonçalves, que 
falou sobre as curiosidades sobre o Pix e as mudanças 
feitas em 2023, além de esclarecer várias dúvidas dos 
telespectadores.

atrair investimentos para 
o setor, que recentemente 
anunciou a instalação de 
uma franquia da Starbu-
cks na capital.

“Nós atuamos para 
deixar o setor de fran-
quias competitivo, cien-
tes de que é uma das mo-
dalidades que mais cresce 
no país. Representa gera-
ção de emprego e renda 
para a população”, afirma 
o prefeito Rogério Cruz.

“Com a redução dessa 
alíquota, esperamos con-
quistar mais empresas 
franqueadoras para que 
elas se instalem no mu-
nicípio. Grandes nomes 
internacionais enxergam 
a capital hoje como um 
potencial local para ex-
pansão dos negócios e 
avanços. Com isso ganha 
o município, que obtém 
maior empregabilidade, 
investimentos e notorie-
dade”, destaca Vinícius. 

O secretário expli-
ca que um grupo de 
trabalho permanente, 
composto por vários 
segmentos do setor pro-
dutivo, foi criado em 
2022 para estudar as 

mudanças na legislação. 
A partir desse diálogo 
com o setor produtivo 
foi desenvolvida a pro-
posta de atualização 
que agora está em vigor. 

“Avançamos e pro-
porcionamos para o 
contribuinte goianiense 
a justiça fiscal e social 
de que ele precisa”, pon-
tua Vinícius.

IPTU
Outro benefício im-

plementado com a atu-
alização do CTM foi o 
congelamento do rea-
juste do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
(IPTU) até 2025. Os mais 
de 650 mil imóveis da 
capital terão o tributo 
reajustado apenas com 
a inflação do período. 

Para 2026, com o in-
tuito de promover maior 
justiça fiscal, apenas 
cerca de 250 mil imóveis 
que ainda pagam aquém 
do devido deverão rece-
ber o reajuste limitado 
a até 5%, acrescido da 
inflação do período.

Secretaria 
Municipal de Finanças

Geral

Secom

GOIÂNIA
Educação de Jovens e Adultos nas escolas municipais 
tem mais de 7 mil vagas disponíveis disponíveis

As matrículas para a 
modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
nas escolas municipais de 
Goiânia estão abertas com 
mais de 7 mil vagas dispo-
níveis para a população. A  
solicitação é feita de forma 
on-line, pelo e-matrícula, 
no site da Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME), 
www.sme.goiania.go.gov.br, 
ou diretamente na unidade 
de ensino desejada. Desde o 
dia 05, data em que as pré-
-matrículas de escolas fo-
ram abertas, apenas 1,8 mil 
vagas foram preenchidas.

 Para se matricular na 
EJA, o estudante deve pos-

suir pelo menos 15 anos de 
idade completos. Na rede 
municipal, a modalidade 
atende desde a alfabetiza-

ção de jovens e adultos até 
a conclusão do Ensino Fun-
damental. Ao todo, são três 
anos de alfabetização e três 

anos de fase final do Ensino 
Fundamental (equivalente 
ao 6º ao 9º ano). 

O candidato que não 
possuir documentação es-
colar poderá realizar a ma-
trícula, desde que apresente 
o documento pessoal e com-
provante de endereço. Nesse 
caso, a escola fará uma ava-
liação e o nivelamento em 
uma turma de acordo com 
os seus conhecimentos.

A Prefeitura de Goiânia 
conta com 55 escolas que 
atendem à Educação de Jo-
vens e Adultos, além de mais 
nove unidades que possuem 
salas de extensão para suprir 
a demanda de vagas, locali-

zadas em todas as regiões da 
cidade. Nas escolas, o turno 
de aula vai das 19h às 22h, 
e nas salas de extensão há 
atendimento no período 
matutino e vespertino, a de-
pender de cada instituição. 

Os estudantes da EJA 
que tiverem dificuldade em 
acompanhar as aulas têm 
direito ao Atendimento Indi-
vidualizado, com atividades 
dirigidas e o acompanha-
mento atento e direcionado 
de um professor para ajudar 
na aprendizagem.

O secretário municipal 
de Educação, professor 
Wellington de Bessa, des-
taca a integração dos estu-

dantes da EJA ao processo 
de ensino-aprendizagem 
e os benefícios de ser es-
tudante na fase jovem e 
adulta. “Ao longo do ano, 
as escolas têm eventos que 
integram os estudantes da 
EJA, como a festa da famí-
lia, feiras culturais, festa ju-
nina, passeios em lugares 
com trilha noturna e tea-
tros, dentre outros, além de 
dar direito a diversos be-
nefícios, como a meia en-
trada em cinemas, teatros, 
shows, diversos ambientes 
culturais, e do Passe Livre 
Estudantil”, pontuou. 

Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte 

SME



Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal6

Município de Guapó
EXTRATO DE EDITAL DE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 02-2023
A presente licitacao tem por objeto registro de preco para futura, eventual 
e parcelada aquisicao de pneus, destinados a manutencao da frota de to-
das as Unidades Administrativa/Orgao, Setor, Departamento, Autarquia, 
Fundo, deste Municipio de Guapo-GO, a realizar-se no dia 26/01/2023 
as 09:00h, no site da BNC COMPRAS https://bnc.org.br/, conforme es-
pecificacoes e condicoes constantes no Edital e seus Anexos. Maiores 
informacoes junto a CPL das 8:00h as 12:00h e das 14:00h as 17:00h ou 
no site da www.guapo.go.gov.br, icone LICITACOES, data 12/01/2023. 

KELLY SILVA LEMES,
Pregoeira/Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO N° 002/2023 – SRP Nº 002/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás,
torna público para conhecimento de interessados, que fará
licitação na modalidade Pregão (Presencial), do tipo proposta de
Menor Preço POR ITEM, no dia 31 de Janeiro de 2023 às
09h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de Goiatuba,
situado à Rua São Francisco nº 570, para Futura e Eventual
Aquisição de Materiais Elétricos diversos destinados a
manutenção da Iluminação Pública, tornando possível a
continuidade e prestação de serviços a comunidade pela
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, de acordo
com as normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e subsidiariamente, no que couber pelas disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar 123/2006 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de
janeiro de 2013 e Decreto Municipal nº: 13.545/2017 e das
especificações do anexo I do edital. O presente edital estará à
disposição dos interessados no endereço acima mencionado,
em horário de expediente, site ou pelo fone (64) 3495 0077/
3495-0002.Goiatuba – Goiás, 13 de janeiro de 2023. JOSÉ
VIEIRA DO PRADO, PREGOEIRO, GILSON ROSA BATISTA,
GESTOR MUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

MINUTADOEDITALDEPREGÃON° 001/2023 - SRPNº 001/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de
Goiás, torna público para conhecimento de interessados,
que fará licitação na modalidade Pregão (Presencial), do
tipo proposta de Menor Preço POR ITEM, no dia 30 de
janeiro de 2023 às 09h00min, no prédio da Prefeitura
Municipal de Goiatuba, situado à Rua São Francisco nº
570, centro, Goiatuba/GO para Futura e Eventual
Aquisição de Combustíveis diversos, com
fornecimento Contínuo e fracionado conforme
demanda destinado a manutenção de várias
Secretarias deste Município, de acordo com as normas
da Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e Lei Complementar 123/2006 e
especificações constantes no Termo de Referência anexo I
do edital. O presente edital estará à disposição dos
interessados no endereço acima mencionado, em horário
de expediente, site ou pelo fone (64) 3495 0077/ 3495-
0002. Goiatuba – Goiás, 13 de janeiro de 2023. JOSÉ
VIEIRA DO PRADO, PREGOEIRO, GILSON ROSA
BATISTA, GESTOR MUNICIPAL.

Município de Cachoeira Alta/GO. Aviso de licitação pregão
presencial Nº. 02/2023. O município de Cachoeira Alta-GO,
CNPJ n° 02.056.760/0001-46. Modalidade: pregão presencial nº
02/2023. Tipo: menor preço. Regime: menor preço por item.
Data/horário de abertura: 27/01/2023 às 08:30h (horário de
Brasília). Objeto: contratação de empresa do ramo para serviço
de serralheria e afins para atender as demandas da secretaria
de obras de Cachoeira Alta. Local: sala de reuniões da
comissão permanente de licitações, localizada na Praça Adelino
Paula de Oliveira n.º 116, Centro, Cachoeira Alta – GO. Mais
Informações: (64) 3654–1417, e-mail:
licitacao@cachoeiraalta.go.gov.br Letícia Fleury Pereira -
Pregoeira Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Subsecretário de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás - 
SSP/GO, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto 
no Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 
(disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm), 
tendo em vista o Processo Administrativo nº 202100007038654, 
HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 005/2023 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA 10ª 
DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE CERES - GO, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS, ADJUDICANDO-O à empresa A&P ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ: 11.376.732/0001-05, no valor total de R$ 532.737,08 (quinhentos e 
trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e oito centavos), conforme 
atas de reunião da Comissão Permanente de Licitação da SSP/GO, e demais 
documentos acostados aos autos.

Deusny Aparecido Silva Filho – Subsecretário da Segurança Pública

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Indústria de alimentos naturais, castanhas, nozes, desidratados,
farinhas, sementes, cacau e óleos Ltda (Florir de Sal) torna
público que recebeu da Agência Municipal do Meio Ambiente
(AMMA) a Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação
(LO), com validade de 4 anos para atividade de fabricação de
conservas de frutas, especiarias, molhos, temperos,
condimentos, produtos para infusão (chá, mate, etc...), outros
produtos alimentícios não especificados anteriormente,
representantes comerciais e agentes do comércio de produtos
alimentícios, bebidas e fumo, comércio atacadista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios e comércio varejista de produtos alimentícios em
geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente.

ALR ELÉTRICA LTDA., inscrito com CNPJ Nº 18.040.800/0001-00
torna público que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente
de Goiânia - AMMA, as Licenças Ambientais de Instalação e Operação
para  atividades  de  fabricações  de  aparelhos  e  equipamentos  para
distribuição  e  controle  de  energia  elétrica;  de  aparelhos  e
equipamentos de medida, teste e controle; instalação de máquinas e
equipamentos  industriais;  manutenção  e  reparação  de  geradores,
transformadores e motores elétricos; comércio varejista de material
elétrico; comércio atacadista de material elétrico; administração de
obras;  serviços  de  engenharia;  instalação  e  manutenção  elétrica;
instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente.
Localizado na Avenida Anhanguera N.º 10.725 Qd. 09 Lt. Área – Setor
Rodoviário – Goiânia – GO - CEP 74.430-030.

PREGÃOELETRÔNICONº 001/2023–SRP–UASG460434
O Fundo Municipal de Saúde torna público que realizará, pregão
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por, visando o registro de preço para
futura contratação de empresa para aquisição através de processo
licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, de enxoval e rouparia
hospitalar destinadaas unidadesde saúde domunicípio de Inhumas, no
dia 27/01//2023 às 08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura
Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min,
pelos telefones (62)3511-2121, no site www.inhumas.go.gov.br no
campo licitação oupeloe-mail licita-cao@inhumas.go.gov.br.

PREGÃOELETRÔNICONº 004/2023–UASG989395
O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE INHUMAS, torna público
que realizará, pregão eletrônico, através do Portal de Compras do
Governo Federal – Compras Net, tipoMAIORDESCONTOPOR ITEM,
objetivando a contratação de empresa para de operadora ou agência de
viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e reserva de hospedagem emhotel, no dia 27/01/2023 às 9h.
Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min às
11h00min e das14h00min às 17h00min, pelos telefones (62)3511-2121,
no site www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br / licitacaoinhumas@gmail.com .

TOMADADEPREÇOS019/2022
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS-GO torna
público que realizará, na sala de reuniões na sede da Prefeitura
Municipal de Inhumas (Avenida Wilson Quirino de Andrade, no 450,
Bairro Anhanguera), no dia 19/01/2023 às 14h, a sessão do presente
procedimento licitatório para análise das propostas de preços. Mais
informaçõesna sededaPrefeituraMunicipal das 08h00minàs 11h00min
e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones (62) 3511-2121, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

TOMADADEPREÇOS020/2022
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS-GO torna
público que realizará, na sala de reuniões na sede da Prefeitura
Municipal de Inhumas (Avenida Wilson Quirino de Andrade, no 450,
Bairro Anhanguera), no dia 19/01/2023 às 08h30min, a sessão do
presente procedimento licitatório para análise das propostas de preços.
Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min às
11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones (62)
3511-2121, no site www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo
e-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.

PREMIER MOTO PEÇAS E SUCATAS LTDA ME, CNPJ/CPF n° 07.073.735/0001-94 ,
torna público que esta requerendo a RENOVAÇÃO na Agência Municipal do Meio
Ambiente - AMMA de Goiânia referente a Licença Ambiental Instalação processo
80391303 para a seguinte  atividade principal: DESMANCHE de motocicletas e
motonetas  -  comércio  a  varejo  de  peças  e  acessórios  usados  para  veículos
automotores. Empresa localizada na Avenida Jose Inacio Sobrinho , Número 303,
Quadra 01, Lote 03 , Setor Maraba, CEP: 74.465 – 524 , Goiânia – GO.
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O Senador descobre 
que Bruno Mezenga disse 
a verdade. Luana faz sua 
mala. Luana sai da mansão 
com Dimas. O pneu fura e, 
enquanto Dimas resolve o 
problema, Luana foge. Lia 
visita Léia. O Senador con-
ta para Liliana que já sabe 
a verdade. Liliana diz que 
não quer mais ficar em Ri-

beirão. Marcos espera por 
Marieta. Geremias pergunta 
a Marieta onde ocorreu o ac-
idente de caminhão. Marieta 
se preocupa com o inter-
rogatório de Geremias. Bru-
no fica bêbado e começa a 
falar dos Berdinazi para suas 
funcionárias. Marcos entra 
no quarto de Marieta pela 
janela e os dois se beijam.

O Rei do Gado

Mar do Sertão

Cara e Coragem

resumo de novelas

Levi fala com Candoca, 
que se preocupa ao saber 
que o Coronel precisa co-
laborar com o seu tratamen-
to. Tertulinho se irrita com 
as cobranças de Deodora. 
O Coronel decide doar ter-
ras para os funcionários e a 
vaca leiteira para Joel. José 
negocia com Laura a exclu-
sividade sobre a extração 
do petróleo de Timbó. Sabá 

pensa em sugerir sociedade 
para Timbó em troca da sus-
pensão da suposta dívida.
Floro pede que Eudoro es-
creva uma matéria sobre ele 
na Gazeta. Xaviera se apre-
senta como assessora de 
Timbó na reunião com Floro 
e Vespertino. Deodora suge-
re que o Coronel seja interd-
itado e convoca uma reunião 
com Márcio Castro.

Pat revela a Rômulo que 
estava monitorando os en-
contros deles para Ítalo. 
Danilo se desespera com a 
Citação e exige que Célia ar-
rume um encontro dele com 
Rebeca. Regina chora com 
medo de ser presa. Batata 
e outros camelôs impedem 
Paulo de falar com Fernan-
da. Pat fica assustada quan-

do ouve Rômulo ameaçá-la 
depois de se declarar para 
ela. Alfredo teme por sua 
vida e pede para que Moa 
conte a verdade para Sossô.
Leonardo descobre que 
não foi citado como réu 
pela tentativa de homicí-
dio de Clarice. Berimbau 
pede uma delação premi-
ada a Marcela.

Poliana Moça
Na mansão, Otto rev-

ela ao LUC1 (Pinóquio) 
que o androide não vai 
ser desligado, mas ape-
nas com uma condição: 
contar tudo que sabe e 
viveu durante suas aven-
turas. João convida Poli-
ana para o baile dançante 
do CLL. Celeste procura 

Tânia e pede ajuda para 
encontrar outra casa para 
morar. André derruba 
suco na Celeste e a jovem 
faz escândalo na padaria. 
Otto avisa Pinóquio 
que deseja acessar sua 
memória interna para ob-
ter as lembranças e ima-
gens dos bandidos.

Travessia

Anne

Chiara não acredita em 
Núbia, que diz que Ari 
não tem um caso com 
Brisa. Joel aconselha Bri-
sa a não dar importância 
para as acusações de 
Núbia. Oto pede a Flora 
uma indicação de advo-
gado, e diz que pensa 
em se entregar. Ari fica 
sem entender o motivo 
de Chiara ter enviado as 
malas com as roupas 
do namorado para o es-

critório.  Laís alerta Olívia 
para não ceder às inves-
tidas de Moretti. Stenio 
avisa a Moretti para ficar 
longe de Olívia. Chiara 
avisa a Guerra que não 
quer ver mais Ari em sua 
casa. Brisa desconfia de 
que a cliente de Rose 
seja Núbia. Creusa apre-
senta Pilar para Helô. O 
comparsa de Pilar co-
menta com a mulher que 
Helô é perigosa. 

Jove pede a Juma para 
morar na casa de 

O Joãozinho telefona para 
a Assembleia da República:

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

TEIXEIRA MENDES CONTA

INGREDIENTES
n 100 g de açúcar 
refinado
n 80 g de açúcar 
mascavo
n 170 g de manteiga
n 170 g de pasta de 
amendoim sem açúcar
n 1 ovo grande
n 250 g de farinha de 
trigo
n 5 g de bicarbonato de 

sódio
MODO DE PREPARO
n Em uma batedeira, 
adicione o açúcar 
refinado, o mascavo, 
a manteiga e bata por 
cerca de 2 minutos até 
virar uma pasta.
n Acrescente a pasta de 
amendoim, o ovo e bata 
por mais 5 minutos até 
virar um creme.

n Coloque a farinha de 
trigo, o bicarbonato e 
bata, em velocidade 
baixa, apenas para 
incorporar tudo.
n Leve a massa para a 
geladeira por cerca de 
1 hora.
n Pegue pequenas 
porções da massa, 
molde em formato de 
bolinhas e achate elas 

com um garfo.
n Disponhas os cookies 
em uma forma com 
papel manteiga, com 
uma distância de 3 cm 
entre cada um.
n Leve ao forno 
preaquecido a 180 °C 
por cerca de 13 
minutos.
n Agora é só servir. 
Bom apetite.

COOKIES DE AMENDOIM FÁCIL 

GASTRONOMIA



Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal8 Entretenimento/Diversão

Entretenimento

HORÓSCOPO

O dia favorece 
a resolução de 
documentos im-
portantes para 

promover crescimento pro-
fissional. Há um cenário 
propício para receber algum 
tipo de patrocínio que traga 
expansão para a realização 
de suas metas. 

O cônjuge, sócios 
ou parceiros pas-
sam por uma fase 
de crescimento e 

expansão. É um dia favorável para 
conduzir estudos ou documentos 
importantes. A experiência envol-
ve uma pessoa importante. Mas é 
necessário dar atenção especial a 
possíveis afastamentos.

O cenário é de 
transformação pro-
funda na forma de 

atuar em seu trabalho e na rotina. 
Pensar em investimentos e focar 
nas mudanças é necessário. Os 
hábitos passam por transforma-
ções viáveis. As pessoas do seu 
ambiente próximo ou parentes 
passam por mudanças ou cortes.

O relacionamen-
to e o campo 
afetivo passa 

por crescimento e expansão. 
O cônjuge ou uma pessoa 
especial está otimista e com 
a fé fortalecida no relacio-
namento. Mas é necessário 
avaliar o cenário financeiro, 
que passa por tribulações.

Há um cenário 
de crescimento 
e prosperidade 

no trabalho. Pode haver a ne-
cessidade de avaliar possíveis 
condições de imóvel ou situa-
ções familiares que se relacio-
nam com a sua rotina. Você 
está num estado de urgência, 
de mudança rápidas.

Está aberto o 
campo afetivo e o 
desenvolvimento 

de talentos natos. Você sente a 
necessidade de ser feliz e de se-
guir em frente acreditando mais 
em seu potencial. Há realização 
em viagens e cursos. Deve dar 
atenção ao campo emocional, 
que segue a todo vapor.

Você passa por 
uma fase de pros-
peridade e cresci-

mento na família. Há condições 
favoráveis para realizar investi-
mentos que promovam o cresci-
mento familiar e o imóvel. Atenção 
com imprevistos ou com expe-
riências e cortes relacionadas a 
filhos, romances ou amizades.

É um dia excelente 
para expressar infor-
mações e desenvol-

ver os seus valores. Há cresci-
mento na relação com pessoas 
próximas ou parentes. Apesar 
das oportunidades apresen-
tadas, o dia também se apre-
senta caótico e com mudanças 
delicadas.

Há crescimento para 
concretizar projetos 
ou realizar planos 

elaborados com os amigos. A 
experiência eleva o crescimento 
material e financeiro. É necessário 
expressar o que pensa e também 
dar atenção a possíveis discus-
sões ou brigas com pessoas pró-
ximas ou parentes.

Está abrindo a sua 
mente para novos 
valores e culturas. 

A fase é de crescimento e de 
oportunidades viáveis para ele-
var projetos e as relações de 
amizades. Existe a necessidade 
de entender as mudanças e 
soltar tudo aquilo que não está 
em seu controle.

Você está sendo le-
vado a amadurecer 
o seu ponto de vista 
sobre diversas situa-

ções. A experiência é de cresci-
mento e oportunidades para a 
carreira e para traçar metas impor-
tantes. É viável viajar e acessar ou-
tras culturas. Porém é importante 
entender o que você está vivendo .

O cenário lhe propi-
cia ancorar projetos 
e as atividades que 

envolvem amizades. Está numa 
fase excelente para estudar, via-
jar e acessar novas fontes de 
cultura. Apesar de estar tudo 
aberto, o cenário no trabalho é 
caótico e pede novas posturas 
e mudanças.

QUADRINHOS

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

Qual o nome do 
peixe que caiu do 

décimo andar?
– AaaaaaaaahTum.
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RAFML
CASTRENSE
HISOTPI

DIVERGIRAM
ECOOINA

OSCHEGAR
AMOSOYII

EACURADA
LUNDUISCD

DNOETICA
DEFESOPOP

SRARDEE
USAGUAN

GILGAMESH
PERTINACIA

Referente
à classe
militar 

(p. ext.)

Ave (?),
animal 

de lendas
árabes

Tipo de
diabetes
menos
danosa

Dança
que já foi
proibida
no Brasil

Tratada
com

muito
desvelo

Estudo das
leis gerais
do pensa-

mento

Uísque à
base de
centeio   

Vitamina
que previ-
ne o ra-
quitismo

Período
de res-
trição 
à caça

“(?) Bra-
sil”, pro-
grama da 
TV Cultura

Indumen-
tária do
lutador 

de caratê

A poesia
de Ho-
mero e
Camões

A “rima”
acústica
Profeta
hebreu

Dele, em
inglês
Discor-
daram

Diz-se do cão ata-
cado de hidrofobia
Ecologista acreano
premiado pela ONU

Queima
Filme com 
Angelina

Jolie

A arte dos
anos 60
Assem-

bleia russa

“Atlântico”,
em Otan
Ajuda, 

em inglês

Prevê punições ao
agressor da mulher
Clínica de reedu-
cação alimentar

3,1416
(Mat.)

Anel, em
inglês 

Artigo de contrato
Jornal editado para
publicação interna 

de empresas

Flexão 
de “ser”

Assim, em
espanhol

Cuida-
dosa; 

atenciosa

Tenacida-
de; obsti-

nação

Poema
épico da
literatura
suméria

(Ant.)

Emprega

Germânio
(símbolo)

Sua Alteza
(abrev.)

Atingir
certo lugar

Sem
(?)!: não
concordo

(gíria)

Rã, em
inglês

Formato
de vigas

Gozar;
desfrutar

3/aid — así — his — rye. 4/duma — frog — ring — salt. 7/noética. 10/house organ.

Turma da Mônica
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