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NAS GRADES

PM prende quadrilha de mulheres
que furtaram várias lojas em Cáceres
Foto: PM

De acordo com o BO, mulheres fizeram cinco vítimas em Cáceres

CUIDAR E PROTEGER

Quadrilha de mulheres que furtaram cinco lojas em Cáceres foi presa na terça-feira pela Polícia
Militar, depois de receberem a informação que as mesmas estavam a bordo de um veículo Chevrolet Ônix,
placa QBJ 9767. Página 03

Maus-tratos a animais deverão
ser informados à Dema

ZPE

Empresa é declarada vencedora
em licitação da ZPE de Cáceres

Foto: Ilustrativa

Foto: Assessoria

Após determinação
do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJMT), a
empresa Primus
Incorporação e Construção
Ltda. será declarada
vencedora pelo Governo do
Estado da licitação que
prevê a construção da Zona
de Processamento de
Exportação (ZPE) de
Cáceres. Página 04
Primus é declarada vencedora da
licitação para construção da ZPE

Casos de maus-tratos a animais não são raros. Pensando na
proteção aos bichinhos, o deputado Oscar Bezerra (PSB) defende lei
que prevê que pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários
informem à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) os
casos de maus-tratos nos animais por eles atendidos. Página 06

GASTRONOMIA

FIT Pantanal 2017 terá
sushi de jacaré e quibe suíno
Foto: Meneguini/Gcom-MT

Representantes de oito dos 15 espaços
que participarão da Feira Internacional do
Turismo (FIT) Pantanal 2017 apresentaram as
novidades gastronômicas que foram
especialmente elaboradas para o evento, nesta
terça-feira (11.04). Os detalhes dos pratos que
serão servidos na FIT foram conferidos pela
imprensa na sede do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac-MT), em
Cuiabá.
Página 05
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Sistemas de correição e o Poder Executivo

O cinza da depressão, a
verdadeira dor humana
A depressão vai além de um sintoma
“tristeza”, é uma síndrome (conjunto de
vários sinais e sintomas) que tem como
elemento central a perda do interesse ou
prazer por atividades, humor deprimido que
se caracteriza por tristeza e choro fácil.
Diferente do que acontece quando pessoa
está “entristecida” por uma experiência de
vida, como termino de um relacionamento
ou morte de um familiar.
Os problemas com a depressão,
mais que números devem ser vistos como
um problema de Saúde Pública, dado ao
considerável aumento, requer medidas
urgentes de órgãos ligados a Saúde em todas
as esferas do poder. Atualmente as
estatísticas são alarmantes, chegando a
acometer 322 milhões de pessoas em todo
mundo. O Brasil é o país com maiores
índices na América Latina acometendo
5,8% da sua população o equivalente a 11,5
milhões de pessoas, esta patologia contribui
para a incapacidade, pois retira do mercado
de trabalho anualmente, algo em torno de
7,5% da população mundial conforme
dados OMS. Frequentemente a pessoas com
essa patologia tem a sensação que a vida
perde o sentido e é comum pensarem em
suicídio.
O diagnóstico deve ser realizado por
um profissional da área, que avalia se o
paciente exibe humor deprimido, ou perda
do interesse por atividades previamente
prazerosas, associado ha pelo menos cinco
ou mais dos seguintes sintomas: perda ou
ganho significativo de peso, insônia ou
hipersonia, agitação ou retardo psicomotor,
fadiga ou perda de energia, capacidade
diminuída de pensar ou se concentrar,
sentimento de inutilidade ou culpa
excessiva, pensamentos recorrentes de
morte, ideação suicida recorrente, tentativa
e planejamento suicida. Esses sintomas
devem estar presentes quase todos os dias
em um período de duas semanas.
Apesar da depressão ser uma das
principais causas de incapacidade do
mundo, esta doença tem tratamento e requer
acompanhamento psicológico e
psiquiátrico, dependendo de cada caso. A
base do tratamento inclui psicoterapia,
medicamento ou uma combinação dos dois.
Se a vida tem a cor que você pinta, podemos
deixa-la mais colorida...
Fábio Rodrigues Correa, psicólogo
clínico e organizacional, possui pós em
Liderança e Coaching, Pós em Gestão de
Pessoas e Rotinas Trabalhistas pelo IBG,
pós-graduando em Psicologia Positiva e
Coaching e Gestão de Pessoas com
Coaching, e pós-Graduando em
Especialização em Terapia Cognitiva
Comportamental. Contato: (65) 999814 3 2 7
E - m a i l :
fabiorodriguespsi@hotmail.com/ Fanpage:
@fabiocorreapsicologo

Quando pensamos em
corregedorias ou correições, fácil
identificar tais atividades no Poder
Judiciário e remeter o pensamento às
Corregedorias das entidades militares
existentes no Brasil. A manutenção da
disciplina, da regularidade processual e,
por consequência, da legalidade são as
colunas sustentadoras dessas unidades
correicionais.
Não diferente desses objetivos,
os poderes executivos dos entes
federativos estão estruturando unidades
de correições, mas em um processo
recente em que são recomendáveis
debates e reflexões acerca do tema.
Responsabilizar, punir, extirpar do seio
da administração malfeitores, de início,
era o objetivo principal da estruturação
dessas unidades de correição.
Porém, em 2005, a União inova
trazendo a função de correição para o
ó rg ã o d e c o n t r o l e i n t e r n o . A
interpretação da função de correição
como integrante do controle interno já
demonstra nova roupagem da atividade
até então entendida somente como
disciplinadora. Ordenar, controlar e
corrigir são atribuições inerentes à
gestão de qualquer atividade, esse é o
primeiro sinal de que se não há
correção, o ciclo da boa gestão não se
aperfeiçoa.
Mas é importante compreender
que a correção, quando se trata de um
Sistema, não deve ater-se somente ao
processamento e à aplicação de
penalidades, mas na combinação de
diversas ferramentas de controle, que
permitam a gestão de dados,
gerenciamento de riscos e tomada de
medidas repressivas e preventivas
eficientes ao alcance de seus resultados.
Mas de que resultados estamos
falando? Qual é o conceito da eficiente
gestão pública? Como gerir buscando
alcançar esses resultados? Um bom
caminho para se alcançar respostas a
tais questionamentos é voltar os olhos
para o cliente da Administração
Pública: a sociedade. Não se pode negar
que os anseios sociais dos brasileiros
têm sofrido mudanças, especialmente
quanto aos posicionamentos éticos,
além das influências econômicas e
políticas internacionais, que exigem o
aperfeiçoamento de ferramentas que
garantam a probidade, para manutenção
de negócios.
Prova disso foi a edição e a
regulamentação em entes da federação
da Lei n° 12.846/2013, mais conhecida
como Lei Anticorrupção, que atendeu
aos anseios nacionais e as expectativas
internacionais de criar ambiente probo e
confiável no mercado brasileiro para

Luana Peres Frick, médica psiquiatra
geral e especialista em psiquiatria da
infância e adolescência pela UNIFESP,
Colaboradora do programa CRIA/
UNIFESP, Especializanda em dependência
química/UNIFESP. Contato: (65) 992488193 / (65) 30239106 www.draluanafrick.com.br

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

negociações com a Administração
Pública. E, mais uma vez, as unidades
de correição ganham destaque na
execução do mister: responsabilizar
pessoas jurídicas.
A função de controle que até
então tinha como atividade principal
promover a responsabilização de
servidores, agora recebe a atribuição
também de processar e responsabilizar
pessoas jurídicas.
E retornando ao debate acerca
dos resultados: processamentos
rápidos, observando-se o devido
processo legal, aplicação das
penalidades, extirpar do quadro de
servidores os que praticam infrações,
proibir de contratar com a
administração pública as pessoas
jurídicas que pratiquem corrupção e
obter o ressarcimento ao erário podem
ser considerados bons resultados da
atividade de correição.
Mas basta? O alcance desses
objetivos são suficientes para se afirmar
que a função atinge a sua finalidade
eficiente? O crescente número de
processamentos oriundos de vultuosos
valores de danos causados à
Administração Pública, por atos de
corrupção, inicialmente pode ser
lançado em nossos bancos de dados
como resultado positivo da atividade,
considerando-se especialmente o
cenário de prevenção e combate à
corrupção no qual nos inserimos no
momento.
Porém, a longo prazo, a
manutenção desses números não mais
poderá ser observada como positiva à
atividade e à gestão pública eficiente,
pois o objetivo da punição exemplar e
da criação de ambiente seguro e estável
no país não poderá ser considerado
como alcançado.
Dessa maneira, ações
preventivas e concentradas em buscar
ambiente livre de riscos, estudando,
identificando e sanando as fragilidades
do sistema devem também ser
observadas na execução da função
correicional. Enfim, a gestão da função
de correição não deve se afastar da
gestão voltada para resultados:
resultados sociais. Promover a gestão
da função correicional vai para além de
instaurar e controlar processos, mas
voltar-se a promover ambiente livre de
corrupção e serviços públicos prestados
com qualidade.
Cristiane Laura de Souza é advogada,
auditora do Estado e secretária-adjunta
de Corregedoria Geral, unidade
administrativa da Controladoria Geral
do Estado (CGE-MT).

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, quinta-feira 13 de abril de 2017

VAGAS DO SESI
Estão abertas as inscrições para vagas de
Assistente de Educação, Assistente de
Suporte Técnico, Inspetor de Pátio e
Professores Tutor EJA nas áreas de
História, Geografia, Sociologia, Filosofia,
Língua Portuguesa, Inglês, Artes,
Matemática, Biologia, Física e Química.
As vagas são para atuação no SESI de
Cáceres. As inscrições devem ser
realizadas pelo endereço
http://www.fiemt.com.br/vagas_migracao
.php. Para as vagas de inspetor de pátio,
assistente de educação e suporte técnico as
inscrições vão até dia 20 do corrente mês, e
para professores tutores EJA terminam no
dia 16.
ENEM PROVA PERSONALIZADA
Para garantir mais segurança aos
candidatos, a edição de 2017 do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) terá
cadernos de questões personalizados. O
estudante que fizer a prova vai receber o
material com o nome e o número de
inscrição já impressos. Além disso, os
cartões de respostas virão encartados na
avaliação, com a identificação do
candidato. As inscrições poderão ser feitas
entre 8 2 19 de maio. O pagamento deve ser
efetuado até 25 de maio. As primeiras
provas serão realizadas no dia 5 de
novembro, com duração de cinco horas e
meia – para linguagens, códigos e suas
tecnologias, redação, além de ciências
humanas e suas tecnologias.
ACORDO DE COOPERAÇÃO
ESTRATÉGICA
O Diretor-Geral da Polícia Federal,
Leandro Daiello, e o Diretor da EUROPOL
– Rob Wainwright, assinaram um Acordo
de Cooperação Estratégica, fruto de um
processo de negociação com a União
Europeia iniciado em 2014 e que envolveu
a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e
o Ministério das Relações Exteriores. A
finalidade do acordo é estabelecer relações
de cooperação entre a EUROPOL e a
Polícia Federal, permitindo a troca de
informações operacionais, estratégicas e
de inteligência entre a PF e os países da
União Europeia. Dentre as áreas cobertas
pelo acordo estão as ações na prevenção e
repressão ao crime organizado, em especial
os crimes de lavagem de dinheiro,
corrupção, crimes cibernéticos e
terrorismo. O acordo propiciará também a
realização de operações conjuntas e
treinamentos, bem como a formação de
forças-tarefas.
SAFRA DE GRÃOS
A safra 2016/2017 de grãos deve chegar a
227,9 milhões de toneladas, com um
aumento de 22,1%, ou seja, 41,3 milhões
de toneladas a mais que o período anterior.
A previsão está no 7º Levantamento da
Safra Atual divulgado, nesta terça-feira
(11), pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). A elevação se
deve ao aumento de área e às boas
produtividades médias da atual safra, que
não tem
influência das condições
climáticas do ano passado. A previsão é de
aumento de 3% na área total em relação à
safra anterior, podendo chegar a 60,1
milhões de hectares.
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CAPACITAÇÃO

A capacitação é realizada em parceria com o Batalhão de Trânsito da PM

Servidores do Detran de Cáceres participaram de
curso sobre lavratura de Autos de Infração de Trânsito
Cleide Dantas

Foto: Batalhão de Transito PM

feira (12.04), o curso aconteceu
em Pontes e Lacerda e, hoje
(13.04), em Comodoro. Foram
convidados a participar do curso,
agentes municipais de trânsito,
policiais militares e policiais
civis.
De acordo com a gestora,
Isli Sartori, este é um treinamento
teórico e prático que propiciará o
alinhamento da fiscalização de
trânsito em Mato Grosso com a
legislação pertinente, gerando
mais eficiência na lavratura e no
cadastramento de AITs.
“A decisão de realizar o

curso partiu da Unidade de
Fiscalização e da Coordenadoria
de Registro Nacional de
Infrações de Trânsito (Renainf)
do Detran, após análise dos autos
de infrações cadastrados no
banco do Detran e dos
julgamentos de recursos de
infração pelas JARIs da
autarquia.
O nosso objetivo é, em
âmbitos municipal e estadual,
reduzir as inconsistências
encontradas, tornando a
fiscalização de trânsito mais
eficiente”, explica a gestora.

ÚLTIMO DIA

Festival de Orquídeas
da APAE termina hoje
Da Redação

T

ermina hoje o Festival de
Orquídeas realizado pela
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Cáceres, em parceria
com o Orquidário Parecis.
Mais uma vez o evento recebeu os
amantes dessa espécie de planta.
A exposição segue hoje ainda,
com muitas espécies a disposição
dos consumidores por preços
super acessíveis.
As mudas estão sendo
comercializadas a partir de R$ 10
reais, e parte do percentual das

Em Cáceres 22 servidores receberam a capacitação

A

Unidade de Fiscalização
de Trânsito do
Departamento Estadual
de Trânsito (Detran-MT), em
parceria com o Batalhão de
Trânsito da Polícia Militar, está
realizando curso de

Procedimento de Lavratura de
Autos de Infração de Trânsito
(AITs), na região Oeste do estado.
A capacitação é dividida
em sete etapas e atenderá todos os
25 municípios de Mato Grosso
integrantes do Sistema Nacional

de Trânsito (SNT).
A primeira etapa
começou nesta segunda-feira
(10.04), para 22 servidores, em
Cáceres. Na terça-feira (11.04), a
equipe capacitou 30 servidores
em Mirassol D'Oeste, na quarta-

NAS GRADES

PM prende quadrilha de mulheres
que furtaram várias lojas em Cáceres

vendas será revertida para a
APAE.
O Festival acontece na
sede da APAE em Cáceres, sito a
Travessa do Cururu,66, Bairro
Cavalhada. A entrada é gratuita. A
exposição acontece das 7 às 17h.
Além da beleza das
variadas espécies de orquídeas, o
evento também oferece produtos
utilizados para o cultivo da
planta, como adubos, substratos e
uma ótima oportunidade para
tirar dúvidas sobre os cuidados
necessários para sua manutenção.
Foto: Ilustrativa

Da Redação

D

e acordo com o
Subtenente
PM De
Jesus, as informações foi
repassada pelo
gerente da
Te c e l a g e m Av e n i d a , q u e
reconheceu as suspeitas e
acionou a polícia.
No mesmo instante a
guarnição da Polícia Militar
iniciou rondas ostensivas pelo
centro da cidade, quando
localizaram o veículo
estacionado na Rua Coronel José
Dulce, próximo ao cruzamento
com a Rua Padre Cassemiro.
Foi realizado o

monitoramento do veículo,
localizando primeiro duas
mulheres numa lanchonete,
foram abordadas Priscila Regina
Ribeiro, de 30 anos e Jessica
Benedita de Oliveira, de 25 anos,
ambas moradoras de Cuiabá.
Logo após a terceira suspeita
Janaina Carla da Silva, de 37
anos, foi abordada ao entrar no
carro.
No interior do veículo
foram encontrados diversas
roupas e chinelos ainda com as
etiquetas das lojas, também foi
localizado dois imãs, que

provavelmente eram utilizados
pelas mulheres para a retirada dos
lacres de segurança das peças de
roupas.
Após a constatação dos fatos, as
três mulheres e os produtos,
foram encaminhados ao CISC.
Já no CISC, os gerentes
das lojas Tecelagem Avenida,
Criativa Modas, Lojas
Americanas, Maré Mansa, Pouco
Preço Magazine, Studio Z e Viva
Fashion, compareceram no local.
Das mercadorias que
estavam no carro, somente a
Tecelagem Avenida e Lojas
Americanas não conseguiram
recuperar os produtos roubados.

Foto: PM

Orquídeas estão sendo vendidas a partir de R$ 10,00

Mercadorias recuperadas

Cáceres-MT, quinta-feira 13 de abril de 2017
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ZPE

Governador Pedro Taques afirma que ordem de serviço será expedida, seguindo determinação judicial

Empresa é declarada vencedora
em licitação da ZPE de Cáceres
A

Ivana Maranhão/Secid-MT

homologação e
adjudicação da construtora
será publicada no Diário
Oficial do Estado esta semana,
segundo a Comissão Permanente
de Licitação (CPL), da Secretaria
de Estado das Cidades (Secid-MT).
A medida deve-se à liminar
concedida pela desembargadora
Antônia Siqueira Gonçalves
Rodrigues, que acatou o mandado
de segurança impetrado pela
construtora. No parecer, a
magistrada suspendeu os efeitos de
decisão administrativa da CPL que
havia desclassificado a empresa no
processo licitatório, iniciado em
dezembro de 2016.
Diante do teor da decisão
judicial, a Comissão de Licitação
da Secid decidiu classificar a
proposta de preço da Primus, fixada
em R$ 15,392.234,14, que
representa um deságio de 11%
frente ao valor estimado
inicialmente pela Secid para
construção da primeira parte do
projeto da ZPE de Cáceres.
“Considerando o teor da decisão
liminar proferida pela
excelentíssima senhora
desembargadora Antônia Siqueira
Gonçalves Rodrigues (...) a
Comissão Permanente de Licitação

Foto: Arquivo

O chefe do Executivo
destacou ainda que a vontade do
Governo é que a obra da ZPE de
Cáceres saia o mais rápido
possível, mas com qualidade. “O
dinheiro para construção já existe.
São quase R$ 16 milhões
disponíveis”, garantiu ele.
Sonho antigo - A construção da
zona aduaneira de Cáceres é
aguardada há mais de duas décadas
pelos mato-grossenses e agora
começa a virar realidade. Na
avaliação do governador Pedro
Taques, o desenrolar do processo
ocorreu porque o Governo
trabalhou sério e com objetivo real
de tirar o projeto do papel. “A ZPE
começou a ser um sonho no dia 06
de março 1990, ainda no Governo
Sarney, lá pra trás ainda no
Governo Carlos Bezerra (em MT).
Desde lá, nada foi feito, tentativas
foram realizadas e nada se
concretizou. Quando nós
assumimos o Governo, tivemos
uma meta, um foco: o de fazer o
processo licitatório e construir a
sede da ZPE, para que ela possa
finalmente funcionar”, enfatizou
ele, dizendo que esse
empreendimento vai abrir um novo
momento na região Oeste do
estado.
A notícia de que a zona
aduaneira começará a ser
construída em Mato Grosso foi
comemorada pelo prefeito de
Cáceres, Francis Maris. Segundo
ele, o complexo vai alavancar e
fomentar a competitividade
industrial do estado, além de gerar
empregos durante o período de
obras.
“A prefeitura recebe a
notícia com muita alegria, porque
nosso maior objetivo é salvar as
indústrias no estado, para que
possamos ser competitivos
nacional e internacionalmente. Não
esquecendo os mais de 100
empregos diretos que serão
ofertados durante os dois anos de
obras”, enfatizou.
O presidente da
Administradora da Zona de
Processamento de Exportação de
Cáceres (AZPEC), Pedro Lacerda,
também se mostrou otimista com a

O processo licitatório em questão será homologado e o Governo do Estado dará a ordem de
serviço para início da obra da Zona de Processamento de Exportação, afirma Pedro Taques

decide: suspender a eficácia de
todos os atos decisórios e
procedimentos realizados após a
decisão administrativa nº
001/2017/CPL”, diz trecho da
decisão administrativa publicada
no Diário Oficial desta quarta-feira
(12.03).
Conforme o governador
Pedro Taques, o processo licitatório
em questão será homologado e o
Governo do Estado dará a ordem de

serviço para início da obra da Zona
de Processamento de Exportação.
“Depois de muita luta, uma
empresa foi escolhida. O Poder
Judiciário entendeu, por meio
dessa decisão Judicial, que essa
pessoa jurídica, essa empresa, é a
vencedora do processo licitatório.
Nós daremos sequência à licitação
normalmente, com a homologação
e expedição da ordem de serviço”,
atestou.

ÚLTIMO PRAZO

Hoje é o último dia para solicitar isenção de
taxa de inscrição no vestibular da Unemat
Foto: Divulgação

T

ermina hoje (13/04) o prazo
para solicitação de isenção do
pagamento de taxa de
inscrição no vestibular 2017/2, da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat). Candidatos com
renda familiar inferior a dois salários
mínimos, doadores de sangue e
profissionais técnicos da Unemat
podem solicitar o benefício.
O candidato deverá acessar
o
e n d e r e ç o
www.unemat.br/vestibular. O
formulário online, composto por
requerimento de inscrição e
comprovante de solicitação de
isenção da taxa, deve ser preenchido
de acordo com as orientações da
própria página. Após a inscrição
online, é necessário protocolar os
documentos nos postos autorizados,

até o dia 17 de abril (somente em dias
úteis). Documentação necessária:
Candidato com renda familiar
inferior a dois salários mínimos:
além de requerimento de inscrição,
cópia de RG e CPF, apresentar a
relação das pessoas que compõem a
renda familiar, com idade igual ou
superior a 18 anos e declaração de
residência, cópia da Carteira de
Trabalho, holerite ou declaração. A
documentação específica para casos
de empregados de empresas
privadas, públicas, autônomos,
pensionistas ou desempregados
deve ser verificada no edital.
Doador de sangue: documento
comprobatório padronizado de sua
condição de doador regular,
expedido por Banco de Sangue
público ou privado, constando, pelo

menos, três doações até a data da
publicação do edital, além de
requerimento de inscrição, cópia de
RG e CPF.
Profissional Técnico da Unemat:
comprovante de vínculo como
Profissional Técnico da Educação
Superior da Unemat (fotocópia da
declaração do setor de Recursos
Humanos, holerite), acompanhado
do requerimento de inscrição, cópia
de RG e CPF.
O resultado da isenção de taxa será
divulgado a partir do dia 03 de maio.
Quem tiver o pedido indeferido pode
fazer a inscrição como pagante. Para
isso, deve imprimir o boleto
b
a
n
c
á
r
i
o
( www.unemat.br/vestibular ) e
efetuar o pagamento de R$100, até o
dia 22 de maio.
Vestibular 2017/2: A Unemat oferta
2.340 vagas, em 10 municípios do
estado, por meio do Vestibular
próprio. A inscrição para candidatos
pagantes deve ser efetuada via
internet, no endereço
www.unemat.br/vestibular, no
período de 10 de abril a 21 de maio.
A Unemat adota sistema de
ações afirmativas: todos os cursos
oferecidos destinam 30% das vagas
para estudantes oriundos de escolas
públicas, e reservam 25% para
candidatos negros ou pardos e 5%
para candidatos indígenas. As outras
40% das vagas são para ampla
concorrência.
Todas as informações sobre
etapas do Vestibular e seus editais
podem ser acessadas em:
www.unemat.br/vestibular.

Foto: Divulgação
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finalização do processo licitatório
da ZPE e salientou que a
concretização do projeto é fruto de
uma parceria produtiva e
construtiva dos municípios,
empresários e Governo do Estado.
“Agradeço o apoio do governador,
do vice-governador (Carlos
Fávaro), os secretários Wilson
Santos e Ricardo Tomczyk, além
do prefeito de Cáceres e
parlamentares”.
Lacerda explicou que a
zona aduaneira de Mato Grosso foi
idealizada aos moldes da Zona
Franca de Manaus, que devido à
isenção de impostos atraiu
empresas de várias partes do
mundo. “Aqui, apesar de ser um
projeto menor, também vai trazer
para o estado empresas de várias
partes do mundo. Nesse momento
de crise, será um fator de muito
desenvolvimento”, enfatizou ele,
referindo-se ao fato de que as
empresas que operarem na ZPE
ficarão livres de tributos.
A ZPE - A ZPE de Cáceres será
construída em uma área de 239,68
hectares, dividida em cinco
módulos. O espaço terá capacidade
de abrigar cerca de 230 indústrias,
principalmente das áreas de
agronegócio e alimentação. Entre
as obras previstas na primeira fase
dos trabalhos estão o prédio
administrativo da ZPE, um
restaurante, o bloco da Receita
Federal, um pátio de manobra,
além da guarita principal de
pedestre, guarita principal de
veículos, guarita secundária de
veículos e um galpão.
Também estão previstas a
construção da rede de água, uma
Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE), drenagem, além de estação
elétrica de estações elétricas.
A s
Z o n a s
d e
Processamento de Exportação
(ZPE's) são distritos industriais que
possibilitam a comercialização de
mercadorias com isenção fiscal.
A escolha de Cáceres para a
construção da zona aduaneira devese à localização estratégica, que
possibilita o transporte dos
produtos via Oceano Pacífico.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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SEGURANÇA

O secretário informou que esta tomando todas as providências em relação ao tráfico de drogas

Deputado Adriano Silva reivindica
mais segurança para região oeste
Milena Silva
Foto: Assessoria

E

m busca de solução para
combater a criminalidade
que vem aterrorizando a
população de Cáceres, o
deputado estadual, Professor
Adriano (PSB), se reuniu na
segunda feira (10), com o
secretário de Estado de
Segurança Pública (SESP),
Rogers Jarbas, para discutir
problemas como pequenos furtos
praticados por usuários de drogas
na cidade.
"São necessárias ações para
combater roubos e furtos que a
cada dia se agrava na cidade.
Ontem a Polícia Militar
prendeu um casal suspeito de
traficar drogas em uma residência
na Rua das Turmalinas, no bairro
Vila Mariana, em Cáceres. Temos
que estourar todas as boca de

Professor Adriano com o secretário de Estado de Segurança Pública Rogers Jarbas

fumo o que vem prejudicando a
vida dos nossos jovens. Quero
louvar o trabalho da polícia e o
desempenho da Segurança

que esta tomando todas as
providências em relação ao
tráfico de drogas. Disse ainda,
que esta agindo minuciosamente
para chegar até os traficantes
responsáveis pela "bocas de
fumo" na região. Recentemente
reforçamos o combate de drogas
com a chegada da Delegacia
Especial de Fronteira (Defron),
em Cáceres. Uma grande agência
de inteligência integrada que
envolve vários órgãos de
segurança pública, pontuou.
Rogers Jarbas ressaltou
ainda melhorias na educação que
o programa Pró-Escola vai

proporcionar aos jovens e
adolescentes no Estado. O
Governo do Estado lançou
recentemente o programa PróEscola que vai melhorar a
estrutura das escolas estaduais e a
qualidade da educação pública,
concluiu.
A faixa de fronteira com a
Bolívia faz da região Oeste um
corredor para entrada de drogas,
além de ser rota para veículos
roubados. Essas ocorrências
influenciam no aumento da
criminalidade em todo o Estado,
sobretudo nas cidades vizinhas de
Cáceres.

Pública nas ações para combater
o trafico e delitos na região Oeste,
declarou Professor Adriano.
O secretário informou

GASTRONOMIA

FIT Pantanal 2017 terá
sushi de jacaré e quibe suíno

Editoria
DENÚNCIA ANÔNIMA LEVA GEFRON A
RECUPERAR MOTO ESCONDIDA EM MATAGAL
Em averiguação de
denúncia anônima
recebida pelo
Grupamento
Especializado em
Fronteira - Gefron,
dando conta que
duas pessoas
abandonaram uma
moto, próximo a
comunidade do
Facão, os policiais
foram até o local e
constataram a
veracidade dos
fatos. Foi localizada pela equipe do Gefron a moto Titan 125, placa
NJC 9798, que estava com a placa dobrada, dificultando a sua
identificação. Após a descoberta, os policiais entraram em contato
com o proprietário que informou o roubo de sua motocicleta. Foi
solicitado ao proprietário para que comparecesse no CISC, onde foi
encaminhado a moto, para as providências que o caso requer.
(Redação e Foto: Gefron)
HILLUX ROUBADA EM CALDAS NOVAS É
RECUPERADA PELO GEFRON NA MT 388
Por volta das 15
horas, na MT 388, a
equipe do Gefron
d u r a n t e
patrulhamento na
região de Conquista
D'Oeste, abordou
uma Toyota Hillux,
placa PQU 3129,
que no momento era
conduzida por
R.P.L. de 36 anos.
Após revista e
checagem junto a
base do Gefron,
constatou-se que a caminhonete era produto de roubo ou furto na
cidade de Caldas Novas - GO e que a placa ostentada no momento era
falsa, sendo a verdadeira PQR 5300. Também foi constatado que o
CRLV que o condutor apresentou era documento falsificado.
Questionado, o condutor informou que recebeu o veículo na cidade
de Anápolis-GO e levaria até Nova Lacerda, onde receberia R$ 3 mil
reais pelo serviço. Após suspeito e veículo foram encaminhados a
Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda. (Redação e Foto:
Gefron)

Renata Menezes

C

om o tema 'turismo sustentável',
a FIT ocorrerá entre os dias 20 e
23 de abril, no Centro de Eventos
do Pantanal, na Capital. E, como o tema
é sustentabilidade, a equipe de
consultores do Senac, Paulo Augusto e
Jeane Morais, sob supervisão da chef
Márcia Mesquita, criou dois pratos
exclusivos que prometem repetir o
sucesso do ano passado na área
gastronômica da feira, que sempre é uma
das mais movimentadas.
Com o conceito de elaborar
receitas mais naturais, valorizando
ingredientes locais e trazendo inovação,
a chef decidiu se inspirar na culinária
oriental para criar o sushi de jacaré. “A
comida oriental é conhecida por ser
muito fresca, que utiliza bastante o
pescado e, foi então, que pensamos em
testar com a carne de jacaré que possui
uma textura e leveza que combinam com
a proposta do sushi. Após alguns testes,
realmente funcionou”, revela Márcia.
O outro prato inédito da FIT
será o quibe suíno, que também contém
elementos da cozinha internacional para
a concepção. “A nossa carne é uns dos
maiores patrimônios de Mato Grosso,
por isso, queríamos trazer ao público
uma opção que tivesse a proteína, então,
decidimos pela carne de porco que é
mais leve que a de boi e tão nutritiva
quanto”. A proposta foi uma forma de

seu sanduíche de costela com chutney de
manga. Além disso, os visitantes
poderão provar um hot dog com ragu de
linguiça e um brownie com xerém de
castanha de caju.
Mas quem pensa que só de
comida vive a FIT Pantanal está
enganado. O bartender Leonardo
Tiarayu elaborou um drinque exclusivo
para a FIT, que leva o nome de 'Tchá por
Deus'. Os ingredientes são licor e
cachaça de pequi, xarope de cumaru e
algumas ervas regionais, como quebraqueixo e douradinha. “Fui até o mercado
do Porto para pesquisar ervas que
pudessem tornar a bebida mais
palatável. Fui fazendo os testes e
resultou nessa bebida refrescante, super
aromática, leve e adocicada. Espero que
o público aprove”, pontua o empresário
da Neo Drinks. No estande também
haverá drinques sem álcool, misturas de
bebidas com chás e frutas, para ficar em
sintonia com a proposta do mais natural
possível. A intenção da FIT é promover
tudo o que Mato Grosso tem, conforme
afirma o secretário-adjunto de Turismo
da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Luis
Carlos Nigro.
Para ele, isso também
causa resultados positivos para o
turismo. Outros nomes que integram a
lista de participantes da feira são: Casa
do Parque, Mundareo, Dom Sebastião,
Okada, São Benedito, Orgulho
Cuiabano, Marina do Altayr, Padori,
Easy Burguer, Cadê meu Doce?,
Bendito Pote e Casa dos Bolos.
FIT - A Feira Internacional do Turismo
do Pantanal (FIT 2017) é promovida
pelo Governo do Estado de Mato Grosso
e o Sindicato das Empresas de
Turismo/Sindetur, e conta com a
parceria da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis do Mato Grosso
(ABIH-MT) e a Associação Brasileira
de Agências de Viagens de Mato Grosso
(ABAV-MT). Também recebe o apoio da
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de Mato
Grosso (Fecomércio-MT), Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
Mato Grosso (Sebrae-MT), Centro de
Pesquisa do Pantanal (CPP) e Serviço de
Aprendizagem Comercial de Mato
Grosso (Senac-MT).

tornar a receita mais acessível e
diferenciada, agradando crianças e
adultos.
O quibe será comercializado
durante a FIT no espaço gastronômico.
Já o sushi de jacaré será tema de uma das
oficinas promovidas pelo Senac na
programação técnica, e quem quiser
participar pode fazer a inscrição gratuita
n o
e n d e r e ç o
eletrônicowww.fitpantanal.com.br.
Participantes - Entre os participantes,
também está a empresária Denise
Arruda, que trouxe os docinhos
tradicionais e outros com sabores mais
exóticos, como o de licor de pequi, o de
furrundu e coco, e o de limão. “Esses
doces em que utilizo produtos regionais
são todos oriundos da agricultura
familiar. O licor é produção caseira, eu
mesma faço, o furrundu vem de Poconé
e o limão, de Livramento. Eu acho a
proposta de aliar sustentabilidade e
gastronomia bem interessante, apesar de
não ter tanta aceitação do público, tenho
notado que as pessoas procuram
experimentar e acabam gostando. É uma
forma de ajudar o mercado local
também”, revela a doceira da marca
Maria Gracinha. Participando pela 2ª
vez da FIT Pantanal, o chef Waldemar
Untar está animado com mais uma
edição e espera repetir o sucesso do ano
passado, tanto que venderá novamente o
Foto: Meneguini/Gcom-MT

Okada integra a lista de participantes da feira

Cáceres-MT, quarta-feira 12 de abril de 2017
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MAUS TRATOS

Maus-tratos a animais deverão ser informados à Dema

U

m dos casos mais emblemáticos de
maus-tratos a animais registrados
em Cuiabá foi amplamente
divulgado na mídia, quando, em 2013, a
cadela Tigresa foi jogada de um viaduto.
Resgatada pela Organização de Proteção aos
Animais (OPA) e, embora tenha se
recuperado dos danos físicos, ela ficou com
traumas, com medo de pessoas,
principalmente de homens. Casos de maustratos a animais não são raros. Pensando na
proteção aos bichinhos, o deputado Oscar
Bezerra (PSB) defende lei que prevê que pet
shops, clínicas veterinárias e hospitais
veterinários informem à Delegacia
Especializada do Meio Ambiente (Dema) os

Maria Nascimento Tezolin
na convivência diária com os seres humanos.
Varela atuou no hospital veterinário de uma
universidade em Cuiabá e disse que muitas
vezes os profissionais se deparam com casos
de negligência e maus-tratos irreversíveis à
saúde dos bichos. Ele exemplifica situações
em que os animais chegam com lesões nos
olhos, ou com cegueira, configurando
negligência dos donos por não buscar ajuda
médica. Caso o projeto seja aprovado e
sancionado, configuram-se maus-tratos,
dentre outras, as condutas de: utilizar
animais em shows, causando-lhe pânico ou
estresse; agredir fisicamente um animal
indefeso; manter animal trancado em local
pequeno; provocar envenenamento; golpear,

casos de maus-tratos nos animais por eles
atendidos. A informação deve ser feita por
meio de ofício impresso ou digital.
O ofício de informação ou a
comunicação digital dirigida à Dema deverá
conter nome, endereço e contato do
acompanhante do animal presente no
momento do atendimento; um relatório do
atendimento prestado contendo a espécie,
raça e características físicas do animal,
descrição de sua situação de saúde na hora do
atendimento e os respectivos procedimentos
adotados. O veterinário Angelo Varela
considera a iniciativa fundamental para o
processo de conscientização sobre os direitos
dos animais e os benefícios que eles trazem

ferir ou mutilar voluntariamente um animal;
não procurar um veterinário se o animal
adoecer; abandonar animal doente, ferido ou
mutilado; manter animal permanentemente
acorrentado. Mas apesar da clareza da lei,
infelizmente, em nosso país os direitos dos
animais não são tratados com a devida
importância, razão pela qual é possível que
haja a relutância de algumas pessoas em
registrar o Boletim de Ocorrência (B.O.) ou
Termo Circunstanciado (T.C.). A Lei de
Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) definiu
como crime a prática de maus-tratos contra
animais: praticar ato de abuso, ferir ou
mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos. Ela prevê

pena de detenção de três meses a um ano e
multa. Ainda de acordo com a lei, deve ser
punido com as mesmas penalidades quem
realizar experiência dolorosa ou cruel em
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou
científicos, quando existirem recursos
alternativos. A penalidade é aumentada de
um sexto a um terço, se ocorrer morte do
animal. Ao justificar o projeto, o deputado
lembra que, “embora o Brasil tenha
avançado no que se refere à proteção aos
animais por meio de leis e regras específicas,
ainda nos deparamos com muitos episódios
de maus-tratos, comprovando que esforços
devem ser feitos para mudar essa realidade. E
a notificação vai diminuir a impunidade”.

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto
de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT. Faz saber, a todos
quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas
e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto
por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A
publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada
para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou
domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a
receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).
RESPONSÁVEIS:
ADEILSON PAIXAO DOS SANTOS (CPF Nº 001.503.781-90) AV RONDON SN NOVA
ERA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176569 – 10/04/2017 – Nº TIT
058521003 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES
LTDA ME - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; ADRIELY STEFHANY ARTIAGA DOS
SANTOS (CPF Nº 048.502.941-38) RUA DAS SARACURA 715 - BAIRRO
MARACANAZINHO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176122 –
28/03/2017 – Nº TIT 230/002 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE:
TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; ANDRESSA
RODRIGUES (CPF Nº 044.561.611-32) RUA BEIJA FLOR 50 - BAIRRO SANTA
IZABEL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175992 – 22/03/2017 – Nº TIT
274/002 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI
NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; COOP DE CRIAD DE
JACARE DO PANTANAL L (CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AV TANERY SN - CACERES
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176406 – 05/04/2017 – Nº TIT 0376372 – APRES
BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: RB DISTRIBUIDORA - ITEM F DA TABELA D
CUSTAS; CRISTIANE GONSALVES BLUM FIGUEREDO (CPF Nº 000.131.891-82)
RUA AUSTRIA 457 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176519 –
07/04/2017 – Nº TIT 210180 – APRES BANCO RBADESCO SA – CEDENTE: AROEIRA
ALIMENTOS - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; EVIDENCIA FORMATURA E
EVENTOS (CNPJ Nº 23.021.689/0001-36) RUA COMANDANTE BALDUINO 292A BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176228 –
03/04/2017 – Nº TIT 1654602 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE:
ENCARDENACAO LUIZ FOTOGRAFO LTDA ME - ITEM D DA TABELA D CUSTAS;
LUDY MYLLA INOCENCIO FARIA (CPF Nº 061.641.741-12) RUA COMANDANTE
HENRIQUE BALDUINO 350 - BAIRRO MARACANAZINHO - CACERES MT - CEP
78200000 – PROTOCOLO 176009 – 22/03/2017 – Nº TIT 262/002 – APRES CAIXA
ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM
B DA TABELA D CUSTAS; MARCIA CRISTINA DA SILVA (CPF Nº 487.678.831-68)
RUA MARECHAL RONDON 42 SAO MIGUEL - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 175983 – 22/03/2017 – Nº TIT 01266 – APRES COOP DE CREDITO
POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: A FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA M
- ITEM E DA TABELA D CUSTAS; MARIA DA S LEITE ME (CNPJ Nº 20.558.445/000107) RUA PADRE CASSEMIRO 1598 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO
176436 – 06/04/2017 – Nº TIT 211215 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE:
VOLMIR GELSON EDEL EPP - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; ROBERTO
MARCONATO GONCALVES (CPF Nº 954.430.101-15) BR 070 ASSENT BOM JARDIM
- ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176571 – 10/04/2017 –
Nº TIT 1586901 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: CLEBER KOJI DE SA ITEM D DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na
Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou
outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das
09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 12 DE ABRIL DE 2017. BEL. RUBENS DE
CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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BADERNEIROS

Promotoria paulista critica decisão que mantém soltos os estrangeiros que entraram em
confronto com a polícia em jogo entre Corinthians e La U e teme prejuízo ao processo

MP denuncia torcedores chilenos por quatro
crimes e pede prisão preventiva de 24 pessoas
M

Globo Esporte

Foto: Leonardo Lepri

inistério Público
denunciou nesta
quarta-feira (12) os 24
torcedores chilenos que foram
detidos na semana passada por
destruírem cadeiras do estádio de
Itaquera na partida entre
Corinthians e Universidad de
Chile, pela Copa Sul-Americana.
A promotoria também pede a
prisão preventiva dessas pessoas
para que elas possam responder
ao processo no Brasil.
To d o s e l e s f o r a m
enquadrados em quatro crimes:
dano qualificado, associação
criminosa, lesão corporal e
resistência.
Na denúncia, o promotor

Paulo Castilho relata que dois
policiais militares ficaram feridos
ao serem atingidos por pedaços
de cadeiras atiradas por
torcedores.
No pedido de prisão
preventiva, o MP critica a decisão
da Justiça, que soltou os chilenos
na última sexta-feira (7) com a
condição de que eles pagassem
fianças que variam de dois a três
salários mínimos até a audiência
que será realizada hoje quintafeira (13).
Os torcedores tiveram
seus documentos apreendidos e
não podem deixar o país.
Castilho comparou o caso
em São Paulo ao de corintianos

que foram presos no ano passado
no Rio de Janeiro por se
envolverem num confronto com a
polícia no Maracanã:
– A Justiça de lá deu um
bom exemplo e manteve os
torcedores detidos por vários
meses, parabéns para eles!!!!!! –
escreveu ele no pedido de prisão
preventiva.
O entendimento da
promotoria é de que, se não
ficarem presos, os torcedores não
retornarão ao país para
responderem ao processo a uma
hipotética pena.
O Corinthians calcula em
até R$ 100 mil o custo para
reparar os danos causados pelos

LIGA DOS CAMPEÕES

Luis Enrique assume culpa por vexame
contra o Juventus: "Revivi um pesadelo"
Globo Esporte

N

o jogo de ida das oitavas
de final da Liga dos
Campeões, o Barcelona
foi goleado por 4 a 0 pelo Paris
Saint-Germain, na França depois, em uma partida histórica,
venceu por 6 a 1 em casa e
avançou. Nesta terça-feira, o
técnico Luis Enrique viu
novamente sua equipe passar
vexame na primeira partida das
quartas contra o Juventus: derrota
de 3 a 0, em Turim. Para o
treinador, a culpa é dele.

- Tenho a sensação que
revivi um pesadelo. Claramente.
Uma sensação lamentável como
treinador. Demos dois gols.
Tenho uma sensação lamentável
como treinador. Difícil de
explicar. A primeira parte foi
nefasta. Está claro que não soube
transmitir muito bem o que
pensava. Me sinto responsável disse Luis Enrique após a partida
no estádio do Juventus.
A volta está marcada para
o dia 19 (quarta-feira da semana
Foto: EFE

Luis Enrique assume a responsabilidade pela derrota do Barcelona contra o Juventus em Turim
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que vem), no Camp Nou, às
15h45 (de Brasília), com
transmissão ao vivo do
GloboEsporte.com, da TV Globo
e do Globo Play. Assim como
contra o PSG, Luis Enrique
acredita que o Barça tem
condições de se recuperar em
casa e conseguir a vaga na
semifinal. - Melhoramos na
segunda parte, o posicionamento,
rodamos mais a bola, mas dias
como esse devem servir como
lição. Amanhã seguramente será
um dia de se levantar de novo e
pensar que temos que fazer três
gols para empatar e quatro para
classificar. Seguro que se
recuperarmos o nosso nível
podemos fazer o 4 a 0.
O treinador ressaltou que
a equipe cresceu na segunda
etapa, mas cometeu muitos erros.
E viveu o que ele chamou de
"terceira parte" da goleada
sofrida para o PSG no jogo de ida
das oitavas de final.
- Na segunda parte
melhoramos, nossos jogadores
estavam com muita vontade de
competir. Não foi tão ruim como
em Paris, mas foi como se fosse
uma terceira parte daquele jogo
de Paris.

Torcida da Universidad de Chile quebrou cadeiras da Arena Corinthians

torcedores. O clube chileno se
comprometeu a pagar por isso.
Castilho também comparou com
o caso ao dos corintianos presos
em Oruro, na Bolívia, pela morte
do garoto Kevin Espada, em
2013:
– Outro bom exemplo a
ser seguido foi o ocorrido em

Oruro, na Bolívia, onde apenas
um torcedor soltou o sinalizador,
mas, até o esclarecimento da
autoria, vários ficaram
encarcerados vários meses.
Entretanto, aqui no Brasil, em
São Paulo, com autoria certa e
cenas de barbárie, os suspeitos
foram soltos liminarmente.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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************************
Uma quinta-feira regada de bênçãos é oque
desejamos a competente professora da
UNEMAT Sandra Raquel Cabral Hayashida.

************************

By Rosane Michels
***********************************

Esotérico
A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de Mercúrio
retrógrado indicando um dia
d e
p e q u e n o s
desentendimentos e mal
entendidos, especialmente
relacionados a sócios e
parceiros financeiros. Não é dia para
negociações ou empréstimos de grandes
instituições. Mantenha a calma e adie
assinaturas de documentos importantes.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de Mercúrio
retrógrado indicando um dia
de enfrentamento de
pequenas dificuldades em
suas finanças. Pode haver
atraso em um pagamento, no entanto, você
deve manter a calma, pois em alguns dias
tudo será solucionado. Não assine nenhum
contrato nos próximos dias.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de
Mercúrio retrógrado em seu
signo indicando um dia de
confusões e atrasos,
especialmente nos
relacionamentos. O momento pode
apontar para o adiamento da negociação de
uma sociedade comercial ou parceria, ou
mesmo problemas em um namoro.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de
Mercúrio retrógrado
indicando um dia de
confusões e pequenas
dificuldades em seu
decorrer. O momento pode envolver mal
entendidos, problemas com o computador
ou a apresentação de um projeto. A
assinatura de um contrato pode ser adiada.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de
Mercúrio, seu regente, em
movimento retrógrado
indicando um dia
movimentado e confuso, de
ansiedade alta e mal entendidos no
trabalho. Um projeto pode precisar de mais
tempo para sua entrega e trazer alguns
prejuízos pessoais e profissionais.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de
Mercúrio retrógrado
deixando você mais
fechado e confuso, mais
voltado para o seu mundo emocional e
planejamento de projetos, que serão
colocados em prática futuramente. Não
comece nada, apenas planeje. Momento
ótimo para meditar.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de
Mercúrio retrógrado
indicando um dia de mal
entendidos relacionados ao
seu coração. Você pode passar por um
momento de angústia, por estar longe de
seu amor. Um romance, que vem sendo
desenhado pelo Universo, pode trazer
algumas decepções.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de
Mercúrio retrógrado
indicando um dia confuso,
especialmente com relação a
uma equipe de trabalho, que pode apontar
para mal entendidos. Preste atenção ao que
fala e se todos entenderam o sentido do que
foi passado. Fique atento também ao que
ouve.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de Mercúrio
retrógrado indicando um dia
de mal entendidos em família.
Não leve a sério algo que seja
dito e tome cuidados
redobrados com as palavras. O momento
pode indicar dificuldades em casa, exigindo
que você faça uma reforma inesperada.
Mantenha a calma.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de
Mercúrio retrógrado
indicando um dia de
pequenos entraves em
projetos que já estão em
andamento e necessidade de reavaliação
de sua real importância neste momento. O
dia pode ser tenso e confuso, portanto,
preste atenção às suas palavras e ações.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de
Mercúrio retrógrado
indicando um dia de
pequenas confusões e mal
entendidos. A comunicação pode estar
confusa e trazer alguns problemas em
reuniões de negócios e apresentação de
projetos. Uma viagem pode ser adiada,
assim como o início de um curso.

A Lua em Escorpião recebe
um tenso aspecto de Mercúrio
retrógrado indicando um dia
de interiorização e
necessidade de reflexão. O
dia é ótimo para a leitura e
estudos, apesar da desatenção que ele pode
trazer. Não comece nada agora, apenas
reflita sobre os próximos passos para a
concretização de projetos de médio prazo.

************************

Casal lindo, envolvido pela magia do mais puro
amor e aguardando o tão sonhado dia do Sim,
Micaeli Gaspar e Claumir Satiro, a quem
enviamos votos de felicidades.

************************

Um dia repleto de energias positivas é o que desejamos
ao amigo Tonny Mendes.

************************

Quem comemora data nova hoje e recebe o carinho dos
familiares e amigos, é o nosso amigo e leitor Noel P. de
Oliveira. Votos de muitos anos de vida repletos de saúde
e amor é o que nós lhes desejamos. Na foto com a
companheira Vilma.

Jovem e super alto astral a querida Flavia
Angelika que está sempre presente nos eventos
mais mais da city.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Exames
0
R$ 8,0

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

