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Aniversariantes do Dia

Carmen Silva de Moraes, Josemar Alves dos
Reis, Jose Maria de Siqueira e Lucia Helena
Gonçalves. Amanhã - Luiz Felipe Perez, Manoel Ferreira e Mohamad Nayef Saada.

Suéller Costa
É jornalista, editora deste caderno e
escreve esta coluna diariamente.

Lucia Helena Gonçalves
Este domingo será mais que festivo para a leitora Lucia Helena Gonçalves. O motivo? É seu aniversário,
e, por meio desta homenagem, seguem o desejo de que este aniversário seja vivenciado com muita
alegria, assim como os demais dias, que lhe prometem novas vitórias e celebrações.
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Aceite cada fase da sua vida
Aceite cada fase que
precisar passar na
sua vida.
Mesmo com dificuldades, é necessário
entender que só
passando por esses
momentos você conse-

guirá sair deles mais
fortalecida, mais experiente, mais inteligente,
mais independente e
claro, mais feliz!
Aceite as dificuldades
e, mais, aprenda
com elas!

Vai doer, mas vai passar, e você sairá fortalecida e mais preparada para
viver de forma proveitosa
e produtiva!
Acredite!
A mensagem publicada nem sempre está
associada à pessoa homenageada.

Santa Isabel

Mostra de Quadrinhos
apresenta novas atrações
A Mostra de Quadrinhos
Isabelense segue até o dia
2 de fevereiro com a exposição das obras dos artistas
da cidade na Sala Santa Isabel. O espaço cultural fica na
Secretaria de Cultura, localizada na Avenida da República, 118, no centro. A entrada será gratuita e aberta ao
público. Informações pelo
telefone 4657-3464.
A exposição tem uma grande representatividade, pois
nessa cidade nasceu Mauricio de Sousa, o maior nome
das histórias em quadrinhos
do País. “Isso é motivo de orgulho para todos nós, mas
nessa mostra vamos mostrar
que a nossa cidade continua
sendo um berço de grandes
ilustradores e artistas talentosos”, explicou o diretor de
Cultura, Pablo Gomes.
Todas as obras expostas foram criadas por artistas isabelenses, algumas são autorais
e outras são homenagens a
grandes nomes do universo
das HQs e personagens famosos, tudo feito com muita criatividade e qualidade.
“Esta é mais uma ação que
visa à valorização dos artistas isabelenses, temos grandes talentos na nossa cidade

Divulgação

Na terça-feira, o futuro dos quadrinhos será debatido

Todas as obras
são de artistas
isabelenses e
homenageiam o
universo HQs

e continuaremos dando todo
o apoio e suporte possível”,
afirmou o secretário municipal de Cultura, Tiago Pierre.
No dia 30 de janeiro, às 19
horas, na Mostra de Quadrinhos Isabelenses, será realizado o Encontro de Cartunistas
Isabelenses, onde acontecerá
uma roda de conversa para
debater sobre a perspectiva

e futuro dos quadrinhos em
Santa Isabel. O evento contará com a participação dos
principais cartunistas da cidade. “Santa Isabel é a Capital Nacional das Histórias
em Quadrinhos e este evento mostra que, assim como
Mauricio de Sousa, a cidade
continua com grandes talentos das HQ,s. Todos estão
convidados a prestigiar nossos artistas”, disse a prefeita
de Santa Isabel, Fábia Porto.
Na mostra também terá
um espaço reservado para
as crianças com desenhos
para colorir, que depois serão expostos em mural no
próprio evento.

Horóscopo
ÁRIES

(21/3 a 20/4)

Notícias pouco alvissareiras poderão vir hoje. Tome cuidado
também com os inimigos ocultos
e opositores, pois estes estarão
prontos a prejudicá-lo em algum
sentido. Bom, porém, às pesquisas.

LIBRA

(23/8 a 22/9)

Influências favoráveis para
novos empreendimentos, ótimo
para os estudos, cuide melhor de
sua saúde. Evite brigas com os
inimigos. Tudo mudará para melhor
se você conseguir ser racional.

Instituto Omar Cardoso

TOURO

(21/4 a 20/5)

Um aspecto astral muito
poderoso está contribuindo para
uma ampliação de seus poderes
intelectuais e de sua capacidade
de progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Bom dia para iniciar negócios relacionados com a indústria e
propriedades. Não deixe de olhar
e zelar pelo bem de seus familiares
e não fuja das suas responsabilidades e problemas.

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

Obstáculos provindos de
terceiros não lhe afetarão neste
dia, pois tudo indica que terá muito
sucesso no trabalho, na vida social
e elevará suas finanças com negócios bem entabulados.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso
nos negócios relacionados com
minas, construção e com metais de
um modo geral.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)

Tudo o que disser respeito
ao interesse pessoal e romântico
estará sob a influência benéfica
de Júpiter e da atual fase da lua.
Mantenha-se na mira do desenrolar
dos acontecimentos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

Deverá evitar discussão,
atritos e disputas com autoridades,
com pessoas de boa disposição
e com seus inimigos declarados e
rivais. Por outro lado, o dia promete
êxito em novas associações.

LEÃO

(22/7 a 22/8)

As novas amizades que
tem feito ultimamente, agora, se
apresentarão de forma agradável e
benéfica para você. Por outro lado,
você deve dar mais atenção aos
familiares e à pessoa amada.

AQUÁRIO
(21/1 a 19/2)

Pense no seu êxito e não
dê importância a boatos e impressões negativas. Atravessa um bom
período material do ano. Poderá
progredir muito com o próprio
esforço.

VIRGEM
(23/8 a 22/9)

Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho, que será criado
por um colega do sexo oposto.
Você saberá como contorná-lo. À tarde, terá uma fase feliz e
promissora. .

PEIXES

(21/1 a 19/2)

Melhores oportunidades
de soluções em assuntos jurídicos.
O dia indica possibilidades
para consultas a médico ou dentista. Hoje, você não deve discutir
nem brigar com ninguém.

