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By Isabel Mueller

Dia em que o
caos pode impe-
rar. Muitas coi-
sas acontecem

ao mesmo tempo, então é ideal cui-
dar mais da sua saúde e das suas
necessidades pessoais. É importan-
te ter equilíbrio e impor limites às
pessoas, para não ser sugado, prin-
cipalmente no trabalho. Para não
surtar, vale a pena refletir sobre
isso. Tome cuidado com a necessi-
dade de aprovação do outro. Aprove-
se e se acolha. Ame-se, pois se você
ficar esperandomuito do outro, você
vai se frustrar.

Você precisa se
relacionar bem
com as pessoas à
sua volta, senão

você pode ser um dia de muita com-
petição e desavenças, principalmen-
te se você trabalha num lugar onde
muitas pessoas querem dar opinião.
Você está com uma comunicação
positiva hoje, além de certo poder de
liderança, mas se você não conse-
guir se manter em equilíbrio, pode
entrar em brigas. Querer realizar
muita coisa em pouco tempo só vai
prejudicar a sua saúde, principalmen-
te mental.

Quanto mais con-
centração, calma
e resiliência, me-
lhor o seu dia vai

ser. Esse é o desafio do seu dia, se-
não você pode acabar procrastinan-
do tarefas e esquecendo compromis-
sos importantes, cometendo erros e
recebendo críticas, então pode aca-
bar esquecendo algum documento no
trabalho ou até objetos. É um dia ca-
ótico, mas para economizar energia
e frustração, concentre-se e tenha
bastante consciência das coisas que
você está organizando e planejando.

Você precisa se
reinventar e ser
cada vez mais ori-
ginal, acreditando

nas suas próprias ideias e parando
de seguir a cabeça dos outros. Isso
também tem a ver com uma autoaná-
lise e ummergulho para dentro de si.
Reflita sobre as suas crenças e faça
uma limpeza, pois você pode replicar
coisas que não fazem mais sentido
para o seu momento atual. É um dia
de muita profundidade. De repente,
já dá para você fazer diferente.

Repense sobre
como está fazen-
do as coisas. Você
pode perder o

controle, querendo ajudar, mas tiran-
do a liberdade do outro de tomar as
suas próprias decisões. Organize os
seus pensamentos e sentimentos
para ter um dia mais fácil. Dia ótimo
para organizar as finanças e docu-
mentos. Você pode ter uma conver-
sa importante com uma pessoa es-
pecial e precisar pedir desculpas.
Tome cuidado com ciúme, brigas
bobas e impulsividades, pois depois
você pode se arrepender.

Pode ser que al-
guma relação es-
teja se aprofun-
dando.Éumdiaem

que você terá certeza de que algu-
mas pessoas vão ficar na sua vida
por um bom tempo. Pode ser um na-
moro que está começando ou uma
sociedade de trabalho. É um dia bem
tranquilo se você estiver afinado com
seus relacionamentos, senão é pre-
ciso ter uma conversa esclarecedo-
ra, na qual você precisa colocar ver-
dades sobre a mesa, para que não
fique nenhum mal-entendido.

Há muita energia
hoje, mas se ela
não estiver con-
centrada, o dia

pode ser cansativo, o que faz com que
você precise tomar muito cuidado
com a sua saúde. É preciso organiza-
ção e certo planejamento para não
fazer um monte de coisa e, no final,
não fazer nada, mas é um ótimo dia
para finalizar coisas que você vem
deixando para depois. Você pode e
deve abrir espaço para o novo e para
resolver coisas que estão pendura-
das na sua lista de afazeres.

As suas relações
amorosas e de
amizade estão
potencializadas.

Existe crescimento, brilho, boas
trocas e confiança, então você con-
segue definir quem realmente está
com você. O ciclo de amigos pode
mudar e até um relacionamento
pode estar na berlinda. Tome cui-
dado com o ego e com desejos em
excesso. Simplifique, porque o que
estava indo muito bem pode come-
çar a ser sabotado. Fora isso, é um
ótimo dia para realizar os seus de-
sejos e objetivos

É muito impor-
tante que você
consiga organi-
zar as suas emo-

ções e pensamentos, trazendo a
sua energia criativa à tona. Você
pode dar sequência a projetos ina-
cabados ou coisas engavetadas,
inclusive algum relacionamento
malresolvido pode retornar. É um
ótimo dia para abrir espaço para o
novo na sua vida. Tome cuidado
com brigas no ambiente domésti-
co, por falta de paciência, amoro-
sidade e compaixão com o outro.

Dia de pensar mui-
to e ter que resol-
ver muitas coisas.
Tome cuidado

com a ansiedade e com a ilusão de
ver o mundo só pela sua ótica, porque
isso pode te deixar numa teimosia,
não aceitando o lado do outro ou lite-
ralmente permanecendo em dúvida,
sem muita certeza sobre as coisas.
Isso pode ser bom, porque novas pers-
pectivas e novas ideias podem sur-
gir, mas você também pode ficar du-
vidando de si. Não se feche para ne-
nhuma ideia, porque o novo está vin-
do à tona.

Tome cuidado
com gastos em ex-
cesso. Hoje é dia
de economia e

controle de finanças e energia. É im-
portante levar as coisas para um ca-
minho de realização, mas sem ansie-
dade, porque elas ainda não estão
prontas. Você pode fazer ajustes e
limpezas de objetos. O autocuidado e
a organização de documentos de tra-
balho estão favorecidos, para que
você se planeje em relação a algo que
deseja realizar no próximo mês, e que
virá com tudo.

Esse monte de
planetas e essa
Lua Minguante no
seu signo fazem

você ter muita energia direcionada.
Você, mais do que ninguém, pode in-
tegrar ação, pensamento e sentimen-
to, conseguindo progredir. Para não
ter um dia em que você hesita de-
mais, reflita bem antes de dar qual-
quer passo e prometer coisas. Você
está com boa popularidade e inte-
resse de ajudar as pessoas, mas não
se perca de si, se quiser ter um dia
produtivo e promissor.
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CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

- Auxiliar de Carga e descarga
- Técnico em Informática
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Secretária de Educação
- Vaqueiro
- Vendedor Externo que possua motocicleta e carro

próprio e resida em Carolina;“- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Auxiliar de Escritório
- Operador de Empilhadeiras
- Atendente de Lanchonete. “

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

Divórcios no Brasil atingem
recorde com 80.573 atos em 2021

Total é 4% maior em relação a 2020, quando houve 77.509 atos

O ano de 2021, o segundo
da pandemia do novo corona-
vírus, foi marcado pela reali-
zação de 80.573 divórcios no
Brasil, número recorde da sé-
rie histórica iniciada em 2007.
Desde o lançamento - em ju-
lho de 2020 - da plataforma e-
Notariado, o acesso ao com-
putador e uma videoconferên-
cia com o tabelião de notas re-
presentam agora o caminho
mais rápido para quem quer
se divorciar no país.

A informação é do Cole´gio
Notarial do Brasil - Conselho
Federal (CNB/CF). A entida-
de representa institucional-
mente os tabelia~es de notas
brasileiros e reúne as 24 sec-
cionais dos estados e os 8.580
cartórios de notas do país,
onde é possível realizar sepa-
rações, divórcios, inventários
e partilhas desde 2007.

O número registrado em
2021 significa aumento de 4%
em relação a 2020, quando
foram lavradas 77.509 escri-
turas de divórcios nos tabelio-
natos de notas, recorde ante-
rior de dissoluções de casa-
mentos pela via notarial, no
Brasil. No total, foram 2,8 mil
divórcios a mais em compa-
ração com 2020.

Divulgação

Expansão por estados
Os maiores crescimentos

de divórcios efetuados em
2021, em comparação ao
ano anterior, foram registra-
dos no Distrito Federal
(40%), Amapá (33%), Acre
(27%), Pernambuco (26%) e
Roraima (19%).

Em números absolutos, o
Distrito Federal também mar-
cou a maior expansão de atos,
com 733 divórcios a mais em
2021 em relação a 2020. Em
seguida, aparecem Rio Gran-
de do Sul (477), Rio de Janei-
ro (469), Pernambuco (373) e
Bahia (343). Os dados cons-
tam da Central de Serviços
Eletrônicos Compartilhados
(Censec), plataforma de da-
dos administrada pelo Colégio
Notarial do Brasil (CNB/CF).

Segundo explicou Giselle
Oliveira de Barros, presiden-
te do CNB/CF, “os divórcios
em cartórios de notas, chama-
dos extrajudiciais, vinham
crescendo ano a ano à medi-
da que as pessoas conheciam
suas vantagens, como agilida-
de, prazo e preço. Com a mi-
gração dos serviços notariais
para o meio eletrônico, a faci-
lidade de fazer o ato online,
sem se deslocar, se tornou um

diferencial ainda maior, pois
muitos estavam em isolamen-
to e conseguiram resolver
pendências da vida pessoal de
forma remota”, disse Giselle.

A plataforma e-Notariado
foi regulamentada nacional-
mente pelo Provimento nº 100
do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) e permite a práti-
ca de quase 100% dos atos
notariais por meio eletrônico,
como todos os tipos de escri-
turas, procurações, testamen-
tos e atas notariais.

Divórcio online
Para efetivar o divórcio em

um cartório de notas no for-
mato virtual, o casal deve es-
tar em comum acordo com a
decisão e não ter pendências
judiciais com filhos menores ou
incapazes. O processo é rea-
lizado de forma online, por
meio da plataforma e-Notari-
ado, onde o casal, de posse
de um certificado digital emi-
tido de forma gratuita por um
cartório de notas, poderá de-
clarar e expressar sua vonta-
de em uma videoconferência
conduzida por um tabelião.

Segundo informação da
assessoria de imprensa do
CNB/CF, depois de entrar em

contato com o cartório de no-
tas de sua escolha, o casal tem
agendada uma videoconferên-
cia com o tabelião para reali-
zar a escritura, que é assina-
da digitalmente com certifica-
do digital notarizado ou por
ICP-Brasil, assinatura digital
de padrão nacional utilizada,
por exemplo, para declarar o
Imposto de Renda. Os servi-
ços dessa plataforma também
estão disponíveis em apare-
lhos celulares.

Rio de Janeiro
No estado do Rio de Janei-

ro, os cartórios de notas  re-
gistraram em 2021 recorde
histórico de divórcios ( 6.039),
aumento de 8% comparativa-
mente a 2020, quando foram
lavradas 5.570 escrituras de
divórcios nos tabelionatos de
notas. Em números absolutos,
foram 469 divórcios a mais
que no ano anterior. Em 2018,
também ocorreu alta em rela-
ção a 2020, quando foram efe-
tuados 5.858 divórcios, 288 a
mais que no primeiro ano de
pandemia do coronavírus.
Antes de 2018, a média de di-
vórcios no estado do Rio era
de 3.217 por ano. (Alana
Gandra - Agência Brasil)
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