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DESMATAMENTO

Suspeito é preso pela Polícia Ambiental
por extração ilegal de aroeira em Cáceres
Foto: Polícia Ambiental

Em atendimento a denúncia anônima de desmatamento, o
Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, através da 4ª
Companhia em Cáceres, nesta segunda-feira, saiu em diligência até
o assentamento Limoeiro, onde se verificou a veracidade dos fatos.
Página 03

DEBATE

TJMT participa em Brasília do
seminário 10 anos da lei de drogas
Foto: Ilustrativa

Palanques de aroeira extraídos ilegalmente

CULTURA

Amostra Regional de Dança 2017 acontece neste
fim de semana em São José dos Quatro Marcos

Seminário discute 10 Anos da Lei de Drogas

O Poder Judiciário de Mato Grosso enviou cinco
representantes que estão participando do seminário que discute 10
Anos da Lei de Drogas – resultados e perspectivas em uma visão
multidisciplinar (Lei 11.343/06). Página 06

Foto: Divulgação

A prefeitura
municipal de São José dos
Quatro Marcos estará
realizando nesta sexta e
sábado dias 28 e 29 de abril
a amostra regional de dança
2017. Página 04

ESPORTES

Café da
Manhã
Página 02
O evento reúne professores, coreógrafos, bailarinos e dançarinos da região

SERRA DA BORDA

Barreiras são montadas para evitar a
entrada de garimpeiros e equipamentos

Página 07

Foto: Assessoria

Em ação conjunta, a Polícia Militar e a
Polícia Civil montaram barreiras para evitar o
acesso de pessoas e equipamentos de extração
de ouro na Serra da Borda, em Pontes e Lacerda
desde segunda-feira (24.04). Página 05

Congresso: prostíbulo em chamas!
Página 02

02

Barreira montada pelos policiais militares e civis
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Congresso: prostíbulo em chamas

Extinção do parque Ricardo Franco

A operação Lava Jato continua
fazendo estrago nas organizações
criminosas incrustadas na República
e revelando personagens até então
pudicas que gritavam por decência
nos umbrais do prostíbulo chamado
Congresso Nacional.
Quem poderia imaginar que a
senadora Vanessa Grazziotin, as
deputadas Maria do Rosário e
Manuela d'Ávila, entre outras
puritanas, participavam do bacanal
ou suruba financeira com os diretores
do grupo Odebrecht?
Não eram somente elas.
Muitas outras senhoras
recatadas, do lar e da política,
protegidas com os paramentos de
freiras, de vez em quando ou
costumeiramente, retiravam o limpel
e, com o pescoço desnudo, se
colocavam frente à frente aos
provedores de caixas de campanhas
eleitorais e repetiam a celebre oração
de São Francisco: “é dando que se
recebe”.
Eles doavam e elas retribuíam
a generosidade dos empreiteiros
fazendo tráfico de influência e
exploração de prestígio na
administração pública federal.
Todas, com o olhar fito no teto
ou decúbito ventral, rebolavam em
gratidão aos homens do poder
financeiros que ajudavam-nas a
permanecer no poder político, em
perfeita simbiose da imoralidade e do
crime.
A Lava Jato lançou no esgoto
da história uma enxurrada de
deputados, senadores e levou de
roldão a metade dos ministros do
pusilânime e desacreditado
presidente Michel Temer.
A Procuradoria Geral da
República minou as bases do
Planalto. E o ministro do STF Edson
Fachin, ao retirar o sigilo das delações
dos desavergonhados executivos da
Odebrecht, empurrou para a tormenta
do escárnio público figuras até então
com pose de paladinos da falsa
moralidade.
Aécio Neves, Geraldo
Alckmin, Aluízio Nunes e José Serra
do PSDB se juntaram aos expoentes
do PMDB que já se confundem com
os aloprados do PT e ratos do PP, do
PSD e todos - em parceria criminosa

A noite da última quarta (19) teve
ares de alívio para um grupo de 35
fazendeiros ou 55 famílias, a depender do
ponto de vista, com a aprovação de um
projeto que acaba com o Parque Estadual
Serra Ricardo Franco. Entretanto, foi o ar da
destruição e da sobreposição do interesse
privado sobre o público que impactou um
número muito maior de mato-grossenses.
Falo do projeto de decreto
legislativo número 02/2017, assinado por
lideranças partidárias, que susta os efeitos
do Decreto nº 1.796/1997 que criou a
Unidade de Conservação Serra de Ricardo
Franco, com uma área de 158.620 hectares e
85 ares.
São diversas as celeumas. A primeira, que –
infelizmente no Brasil – quando o filho não
tem pai (autor: lideranças partidárias) é
porque o projeto desagrada os eleitores e
torna-se desinteressante apor uma
assinatura pessoal no projeto.
A própria justificativa do projeto
mostra a finalidade pouco louvável da
extinção do parque. Consta da justificativa
que “ao tomar conhecimento destas
atrocidades o Ministério Público instalou
inquérito civil (012/2013) para investigar o
poder público e sua omissão quanto ao
parque e as pessoas lá inseridas”.
Então, a própria justificativa do
projeto informa que sua sustação está sendo
realizada para frustrar a iniciativa do
Ministério Público de cobrar a efetiva
implantação do parque e a obediência à
legislação ambiental.
O discurso adotado por alguns
parlamentares também não convence. Foi
dito durante a semana que é necessário
extinguir o parque para depois apresentar
uma lei recriando o parque de forma correta.
Ora, então você acaba com algo que deseja
manter?
No mínimo interessante. Então, por
que não começar os estudos para a criação
da lei antes de extinguir o parque? Afinal, é a
extinção que poderá causar prejuízos
irrecuperáveis.
Pois bem, faltou comentar alguns
outros motivos que pululam no boca-a-boca
da comunidade nacional. Não são os
interesses das pequenas famílias que
exploram a terra para sua sobrevivência que
o Ministério Público tem incomodado.
O cabo de guerra tem sido puxado
por grandes fazendeiros/empresas, como
Eliseu Padilha (ministro da Casa Civil)
sócio de duas propriedades localizadas
dentro da área de conservação, em razão dos
milhões de reais bloqueados em ações e
atribuídos a título de multas
administrativas.
Particularmente, não sou
ambientalista radical. É preciso produzir!
Mas as fontes de água também são
imprescindíveis, e esse parque é muito rico
em todos os aspectos.
De outro lado, este tipo de solução
apresentada pela Assembleia não é mais
admitida diante das últimas discussões
políticas e criminais. É preciso separar a
criminalidade da política, política é
fundamental. É hora de mostrar que a
Assembleia está a favor do interesse
coletivo e não de interesses pessoais.

com os gatunos do PSB, PCdoB e
demais siglas que albergam caricatas
figuras de comportamentos
assemelhados - respiram dentre os
escombros à espera de sobrevida no
farto e opulento mundo da política.
Em Mato Grosso, por
enquanto, apenas Lúdio Cabral e o
homem da botina – Blairo Maggi –
foram encharcados pelos esguichos
da Lava Jato.
O ministro é acusado de
embolsar R$ 12 milhões da
Odebrecht em 2006. Claro, ele nega
de pés juntos.
Fico a imaginar se o nome do
governador Pedro Taques fosse
citado por algum delator da
Odebrecht o pandemônio político que
estaríamos vivendo.
A deputada Janaína Rica, com
certeza, já teria encabeçado
movimento pelo impeachment de
Taques, Antonio Joaquim já teria
convocado coletiva para defender
“moralidade” na administração
pública e a turma do PMDB já teria
colocado a fuça bovina fora do mar de
lama para gritar em apoio à Manuel
d'Ávila de Juara – Janaína Riva.
Pois é!
O governador Pedro Taques,
com a serenidade de quem realiza
uma administração austera; com a
tranquilidade de quem não se
corrompe e nem condescende com a
pilhagem ao erário público,
acompanha ao largo o massacre
imposto à camarilha de ladinos
senadores, deputados, governadores e
ministros pela atuação firme e
destemida da operação policial Lava
Jato.
Sem nada a temer ou tremer,
Taques é orgulho de MT por se manter
leal aos valores virtuosos da
probidade, decência e honradez na
condução da coisa pública; é o
governante que se faz respeitar por
acreditar, superar e surpreender; é
orgulho para Mato Grosso e exemplo
para as futuras gerações. Avante,
Lava Jato!

IRPF
Até às 11h desta segunda-feira (24), os
sistemas da Receita Federal receberam
16.531.833 declarações do Imposto de
Renda da Pessoa Física. Segundo dados
do último balanço, 11,8 milhões de
contribuintes ainda não tinham enviado
os documentos. A expectativa do órgão é
de que, até 28 de abril, fim do prazo de
entrega das declarações, 28,3 milhões de
contribuintes enviem os dados. A
declaração do imposto de renda é
obrigatória para quem recebeu
rendimentos tributáveis superiores a R$
28.559,70 no ano passado ou para quem
recebeu rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados exclusivamente
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40
mil.
ENEM NOVAS REGRAS
PARA ISENÇÃO DE TAXA
O Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) deste ano tem novidades para os
candidatos. As regras para pedir a
isenção do pagamento da taxa de
inscrição mudaram, pois, a partir desta
edição, é preciso comprovar a renda da
família. Para tanto, é necessário
apresentar o Número de Identificação
Social (NIS), que permite identificar
aqueles que estão cadastrados em
programas sociais. O objetivo é evitar
fraudes e garantir o direito aos que
realmente precisam.
COTAS UNIVERSIDADES
Universidades e institutos federais de
ensino técnico de nível médio deverão
reservar parte das vagas às cotas de
escolas públicas para estudantes com
deficiência. A medida foi publicada no
Diário Oficial da União desta segundafeira (24). A norma altera o Decreto
7.824/2012, que regulamenta o ingresso
por cotas nas instituições federais,
inclusive para estudantes pretos, pardos
e indígenas. A reserva de vagas deve ser
contabilizada na mesma proporção do
quantitativo total de pessoas com
deficiência na unidade federativa onde
está a instituição de ensino, segundo o
último Censo do Instituto Brasileiro de
*****************************
Geografia e Estatística (IBGE).
Edésio Adorno é advogado em MT e
SELETIVO JUIZ LEIGO
escreve exclusivamente para este Seis candidatas estão aptas a realizar o
Blog toda sexta-feira. E-mail: exame de seleção de credenciamento de
edesioadorno@gmail.com
juiz leigo, a lista foi divulgada pela
Comarca de Araputanga. Foram
selecionadas para prova: Aisi Anne Lima
Tiago, Debora Alessandra Ferreira,
Cynthia Durante Machado, Elaine
Gomes Alvarenga, Hanna Kágiza Pomar
UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
Nogueira Braga e Marilia Puerari
CNPJ 24.823.041/0001-46
Marques. A prova será realizada no dia
28 de maio, às 8h, no prédio do Fórum,
localizado na Avenida Castelo Branco,
E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
nº 1.117, Centro. As normas do processo
seletivo, condições de concorrência,
Rosane Michels - Editora
conteúdo da prova e outras providências
estão no Edital nº 1/2017.
www.jornalcorreiocacerense.com.br

Sandra Cristina Alves é defensora pública
do Estado, escritora e escreve
exclusivamente neste Blog toda segunda
(sandrac.alves@terra.com.br)

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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DESMATAMENTO

Por não ter como transportar toda a madeira, o infrator foi nomeado como fiel depositário

Suspeito é preso pela Polícia Ambiental
por extração ilegal de aroeira em Cáceres
Da Redação
Foto: Polícia Ambiental

na região, foi encontrado um saco
onde continha 01 carabina calibre
22, da marca Rossi
e 06
munições, porém não foi possível
identificar o responsável pelo
armamento.
Por não ter como

transportar toda a madeira, o
infrator foi nomeado como fiel
depositário.
Os infratores, a arma e as
munições foram entregues no
CISC/Cáceres para as
providencias cabíveis.

BOVINOCULTURA

Sindicato Rural e SENAR-MT oferecem
capacitação para profissionais da pecuária
Assessoria

B

o a s P r á t i c a s
Agropecuárias,
popularmente conhecido
como BPA, é um dos 254
treinamentos ofertados pelos
Sindicatos de Produtores Rurais
em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
de Mato Grosso (SENAR-MT).
Este programa tem como objetivo
qualificar trabalhadores e
produtores do setor da pecuária.
"É importante destacar que a
consultoria técnica nas
propriedades faz parte do
conteúdo deste programa",
enfatiza o superintendente do
SENAR-MT, Otávio Celidonio.
Cáceres, Marcelândia,
Água Boa, Canarana e Barra do
Garças já têm treinamentos em
andamento.
Além destes municípios,
há vários outros mobilizando
turmas para ter início ainda neste
semestre.
Os interessados devem
procurar o sindicato de
produtores rurais de sua cidade

Aroeiras apreendidas

D

urante a fiscalização a
equipe se deparou com
um senhor de iniciais
A.B.S. de 30 anos, responsável
pela derrubada e com o

proprietário da área senhor
J . F. M . , q u e n ã o p o s s u í a
autorização para executar a
derrubada.
Na ação, a Polícia

Ambiental apreendeu 26
palanquinhos de 2.20m, 05
palanques de 4.0m, 08 palanques
de 3,5m e 24 lascas, todas de
aroeira. Ainda em patrulhamento

DIA DO TRABALHO

Festa do Trabalhador da indústria
será neste domingo em Cáceres

ou o mais próximo para ver se há
turmas previstas e se há vagas.
A primeira turma do BPA
foi realizada no fim de 2016, em
Santa Cruz do Xingu, no nordeste
mato-grossense. De acordo com a
equipe do Sindicato Rural, o
programa já deu frutos na região.
"A ideia é ter outras turmas. Foi
muito bom, todos que
participaram gostaram muito. Só
queríamos que fosse por mais
tempo", pede o presidente do
Sindicato Rural de Santa Cruz do
Xingu, Otalécio de Sá.
Planejado em 116 horas
de duração, o BPA visa tornar os
sistemas de produção mais
eficientes e rentáveis para o
produtor e, assim, atingir um
produto mais sustentável.
Os produtores que já
experimentaram a iniciativa, são
unânimes ao dizer que o
treinamento e a assistência
ajudaram a modificar muitas
práticas que faziam sem o
conhecimento técnico e que
melhoraram o manejo.
Foto: Rafael Manzutti

Da Reportagem

A

festa do trabalhador da
indústria, organizada pelo
SESI, será realizada neste
domingo, 30.
O e v e n t o e m
comemoração ao Dia do Trabalho
terá atividades recreativas,
torneios esportivos, baile, sorteio
de prêmios e a piscina liberada.
A programação da festa
da indústria começa a partir das
8h e segue até as 17h e deve reunir
associados, familiares e

convidados.
De acordo com Edilaine
Cristina R. de Campos,
representante de gestão, até
ontem, 20 equipes masculinas e
8 femininas já se inscreveram
para o torneio de futebol.
Ela destacou que durante
todo o dia estará acontecendo o
bailão com a animação da dupla
de Santos e Amarildo, da Banda
Ases do Forró e Grupo Mania. A
portaria estará liberada para toda
Foto: JCC

população trabalhadora e os
tiques para participação dos
sorteios será distribuído nas
empresas conveniadas e na
portaria do SESI.
A grande festa contará
ainda com a participação das
feirinhas de Cáceres, lembrando
que quem for prestigiar o evento
não poderá levar bebidas e nem
comida.
Edilaine aproveitou a
reportagem para convidar a
população cacerense e da região
para participar desta tradicional
Festa do Trabalhador.
Maiores informações
podem ser obtidas pelo telefone
(65) 3223-1216.

O BPA visa tornar os sistemas de produção mais eficientes e rentáveis para o produtor

Edilaine Cristina, representante de gestão SESI
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PSICOLOGIA

O “Programa de orientação psicológica voluntária” contará com estudantes da área
de psicologia, ingressos no último ano do curso, de faculdades Públicas e Privadas

Projeto visa orientação psicológica
nas Escolas Estaduais de Mato Grosso
Assessoria
Foto: Assessoria

violência escolar e contribuirá na
formação acadêmica e social dos
alunos.
Simultaneamente,

proporcionará aos acadêmicos
de psicologia aplicar na prática os
ensinamentos da faculdade”,
explicou o deputado.

CULTURA

Amostra Regional de Dança 2017 acontece neste
fim de semana em São José dos Quatro Marcos

Popular Online

O

evento será realizado na
Praça dos Bandeirantes,
venha prestigiar este
maravilhoso evento de pura
beleza, encanto e magia. Será um
evento pra toda sua família.
A iniciativa da prefeitura
municipal, através do
departamento de Cultura, visa à
divulgação da potencialidade da
dança existente na região
Sudoeste de Mato Grosso.
O evento trará em sua
essência a promoção do encontro
de professores, coreógrafos,
bailarinos e dançarinos da região,
visto que os grupos carecem de
apoio, divulgação e acesso a
profissionais capacitados para
contribuir efetivamente no
desenvolvimento da dança nos

Deputado Oscar Bezerra

F

oi pensando em auxiliar
na educação e na vida
social dos jovens de
Mato Grosso, que o deputado
estadual Oscar Bezerra (PSB),
apresentou na última semana o
Projeto de Lei que prevê a
implantação do Programa de
Orientação Psicológica
Voluntária nas Escolas da Rede
Pública do Estado de Mato

Grosso.
O PL vai envolver as
Universidades Públicas e
Privadas que deverão
disponibilizar estudantes da área
de psicologia, ingressos no
último ano do curso, estagiar
gratuitamente nas Escolas
Estaduais, auxiliando no
acompanhamento dos estudantes.
Caberá ao Poder

Executivo, mediante o órgão
competente, realizar o
cadastramento das Universidades
interessadas em aderir o
Programa. É importante ressaltar
que o estágio não deverá ser
remunerado e nem ultrapassar a
carga horária de seis horas
semanais.
“Certamente o Projeto vai
auxiliar na redução dos casos de

municípios de pequeno porte.
A mostra tem caráter
gratuito e não competitivo,
podendo se inscrever qualquer
grupo de dança, visto que a
coordenação também não fará
restrições a estilos ou gêneros.
Grupos de grandes centros são
convidados a participar e
contribuir na busca de novos
caminhos.
A primeira edição da
Mostra, realizada em 2016,
trouxe resultados positivos e
ânimo para as pessoas que amam
e trabalham com dança e esperase que esta segunda edição seja
mais ampla e abrangente, com
participações de novos grupos do
município e região.
Foto: Divulgação

POLÍTICA

Deputado Dr. Leonardo é contra extinção
de Parque e reforça necessidade de estudo
Lis Ramalho

O

deputado estadual Dr.
Leonardo (PSD) se
posicionou contra o
Decreto Legislativo, aprovado na
última semana, em primeira
votação, que extingue o Parque
Estadual Serra Ricardo Franco,
localizado no município de Vila
Bela da Santíssima Trindade.

Para ele, a aprovação do
Decreto é precipitada, tendo em
vista que a audiência pública para
discutir o assunto ainda será
realizada no dia 08 de maio. O
parlamentar defende a ampla
discussão com a sociedade e o
entendimento.
Desde o ano passado, Dr.
Foto: Assessoria

Deputado Estadual Dr. Leonardo

Leonardo vem participando das
discussões relacionadas a
situação fundiária e já havia
alertado ao governo do Estado
quanto ao problema.
Através de indicação,
ainda em 2016, ele apontou a
necessidade de estudos técnicos
para averiguar a possibilidade de
alteração dos limites do Parque.
A Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (SEMA) já
determinou a ordem de serviço
para a elaboração dos estudos,
para corrigir as distorções.
Dr. Leonardo também é
membro da Comissão Especial
criada pela Assembleia
Legislativa para estudar a
situação das propriedades na área
da reserva ambiental.
“Precisamos corrigir as
distorções, não extinguir o
Parque. O estudo servirá para
isso.
Esta é uma situação
delicada, precisamos debater
amplamente”, ressaltou.

Cáceres-MT, quarta-feira 26 de abril de 2017
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INTEGRAÇÃO

Evento reúne pesquisadores da área, professores e pais de alunos

Educação de surdos é
debatida em seminário
Viviane Saggin/Seduc-MT

Foto: Junior Silgueiro/Seduc-MT

O evento conta com palestras e mesas redondas

O

s desafios da educação para
deficientes auditivos em
todos os níveis do ensino são
uns dos assuntos debatidos no
Seminário Integração de Surdos,
realizado no auditório da Secretaria
de Estado de Educação, Esporte e
Lazer (Seduc), em Cuiabá. O evento,
que segue até hoje (26.04), conta
com palestras e mesas-redondas,
além da participação de
aproximadamente 160 pessoas,
entre ouvintes e deficientes
auditivos.
A atividade é promovida
pelo Programa de Pós-Graduação

em Educação (PPGE), vinculado ao
Instituto de Educação (IE) da
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), em parceria com a
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) e Seduc, por meio
do Centro Estadual de Atendimento
e Apoio ao Deficiente Auditivo
(Ceaada) e o Centro de Apoio e
Suporte à Inclusão da Educação
Especial (Casies).
De acordo com a professora
da UFMT e coordenadora do
Seminário, Tânia Maria de Lima, o
objetivo do encontro é potencializar
análises e debates sobre a educação

de surdos em todos os níveis do
ensino, ampliar o debate sobre
escola de/para surdos, dando
centralidade às interações entre
estudantes, intérprete de Libras e
professores regentes. O objetivo é
obter avanços no processo de
inclusão.
Além disso, a intenção é
promover discussões sobre
formação de professores para a
educação de surdos, em especial no
âmbito da educação superior e a
integração entre docentes e
estudantes da educação superior
(graduação e pós-graduação) e
docentes da educação básica, por
meio de reflexões coletivas e de
trocas de experiências sobre a
educação de surdos. “Abrimos o
espaço para esse importante debate
sobre a escolarização do surdo e,
principalmente, para ouvi-los.
Contamos com a participação de
importantes pesquisadores da área,
professores e pais de alunos”,
aponta.
Políticas públicas - Para a
professora Tânia Lima, é importante
que o assunto seja debatido nos
espaços da Seduc. “A universidade
produz conhecimento, pesquisas na
área, mas sozinhos não resolvemos
os problemas. Por outro lado, a
Seduc tem o papel de definir
políticas públicas para a escola de
educação básica. Sendo assim, as
parcerias são importantes para

Em cinco dias, forças de Segurança apreendem
mais de 1 tonelada de droga em Mato Grosso
Assessoria Sesp/MT

E

os traficantes no momento em que o
avião pousava em uma área agrícola,
no meio da plantação de milho, a
cerca de 75 quilômetros de Tangará
da Serra.
Ao perceber a presença dos
policiais o piloto tentou arremeter,
mas perdeu o controle da aeronave e
teve de fazer um pouso forçado. No
local também havia uma
caminhonete aguardando a carga da
droga para fazer o transporte
terrestre. O avião e a caminhonete
foram apreendidos. Os dois
traficantes que portavam arma de
fogo foram alvejados e
posteriormente socorridos pelos
policiais.

Ele destaca que a Seduc
possui a reponsabilidade de dar
continuidade às formações, também
na Língua Brasileiras de Sinais
(Libras). “Não apenas para termos
mais intérpretes nos nossos
municípios, que gera grande
demanda, mas também para que o
pedagogo, o professor de história,
geografia ou matemática, saiba lidar
no dia a dia com esse surdo, que
estará na creche, no ensino
fundamental, no ensino médio e na
universidade”, frisa.

SERRA DA BORDA

Barreiras são montadas para evitar a
entrada de garimpeiros e equipamentos
Assessoria

Foto: Ilustrativa

PM e Polícia Civil montaram barreiras para evitar o acesso de pessoas e equipamentos de extração de ouro na Serra da Borda

REPRESSÃO AO TRÁFICO

m cinco dias, as forças de
Segurança Pública de Mato
Grosso apreenderam mais de
uma tonelada de droga, sendo quase
900 quilos somente de cocaína, em
ações pontuais da Polícia Militar,
Polícia Judiciária Civil, Grupo
Especial de Segurança na Fronteira
(Gefron), Polícia Federal e Polícia
Rodoviária Federal.
A apreensão mais recente
ocorreu no início da noite desta
segunda-feira (24.04) em uma ação
conjunta entre o Gefron e a Polícia
Federal. Cerca de 490 tabletes de
substância análoga a cloridrato de
cocaína foram apreendidos em uma
propriedade rural na região de Vila
Sadia, em Cáceres.
A droga estava em 13
fardos. Dois suspeitos foram presos,
uma moto e uma pistola taurus
calibre .40 com 12 munições intactas
foram apreendidos. No último
domingo (23.04), policiais militares
e agentes da Polícia Federal
apreenderam 400 quilos de cocaína
no município de Tangará da Serra.
Cinco pessoas foram presas em
flagrante por tráfico de droga.
A droga estava dentro de
uma aeronave, onde também havia
armas, rádios comunicadores, GPS,
diversos aparelhos celulares e mais
de R$ 5 mil em dinheiro. A ação
mobilizou equipes do Pelotão de
Força Tática e da Agência Regional
de Inteligência (ARI) do 7º
Comando Regional da Polícia
Militar. Os policiais surpreenderam

buscarmos as alternativas e
resoluções dos problemas”.
O coordenador de Educação
Especial da Seduc, Marcino
Benedito, avalia que a educação de
surdos enfrenta muitos desafios,
principalmente quanto à criação de
escolas bilíngues – um clamor da
comunidade surda. “Precisamos
também promover a conscientização
das famílias sobre a importância da
integração dessa criança ou jovem à
sociedade e de sua educação
formal”.

Apreensão de maconha - Duzentos
quilos de maconha foram
apreendidos em uma ação integrada
da Polícia Judiciária Civil, por meio
da Delegacia Especializada de
Entorpecentes (DRE), Ronda
Ostensiva Tático Móvel (Rotam) da
Polícia Militar e a Polícia Rodoviária
Federal (PRF), na noite de quintafeira (20.04).
Cinco pessoas foram presas
e dois veículos apreendidos. Os
policiais receberam uma denúncia
referente ao carregamento de
maconha vindo do Mato Grosso do
Sul. Equipes das polícias deslocaram
até a BR-364, na entrada de Cuiabá,
para interceptar a carga.
Foto: Gefron

Apreensão de 490 quilos de cocaína na região da Vila Sadia

C

onforme as informações do
setor de Inteligência da
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp), milhares
de pessoas estão no local extraindo
ouro ilegalmente e colocando a
própria vida em risco, entrando em
buracos estreitos e com risco de
desabamento.
Para evitar que mortes
possam ocorrer durante a corrida por
ouro, o secretário de Estado de
Segurança Pública, Rogers Jarbas,
marcou uma reunião com Ministério
Público Estadual, Ministério
Público Federal e Justiça Federal,
além das forças de segurança do
município para o dia 2 de maio, às
10h30, na sede do MPE do
município.
De acordo com o
comandante regional da Polícia
Militar na Região Integrada de
Segurança Pública (Risp) de Pontes
e Lacerda, tenente-coronel Antônio
Chaves, policiais da Força Tática,
Rotam e de guarnições da PM fazem
barreiras na estrada de principal
acesso ao garimpo.
“Quando começamos o
trabalho, muitas pessoas já desceram
a serra e passaram pela barreira com
maquinários desocupando a área”,
comentou. O delegado regional de
Pontes e Lacerda, Rafael Scatalon,
comentou que apesar da presença de
milhares de pessoas no garimpo não
houve reflexos na área urbana.
“Estamos há dois meses sem
nenhum homicídio, contudo, as
pessoas que estão no garimpo estão
vulneráveis a doenças por exemplo.
Muitos deixaram o local adoecidos”,
contou. A Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp)
acompanha a situação do garimpo da

Serra da Borda, em Pontes e
Lacerda, desde a terceira grande
invasão ocorrida no final de
dezembro. Mesmo após a
desocupação realizada no final de
janeiro, a Secretaria Adjunta de
Inteligência monitora a ocupação
novamente do local, que é uma área
da União.
Responsabilidade pela área Antecipando a decisão judicial de 17
de janeiro, a Sesp reintegrou a área e
permaneceu no local por mais 10
dias. Contudo, a manutenção da
segurança do local, segundo a
Justiça Federal, é de obrigação das
duas mineradoras que tem
autorização para estudos de lavra
pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM).
“Uma vez que requereu e
assumiu a pesquisa do local,
compete à empresa a garantia da
segurança aos seus funcionários no
trabalho exercido. Obrigar o Estado
a fazer a segurança permanente do
local, com a pesquisa da lavra sendo
realizada por uma empresa
particular é privatizar os lucros e
socializar os prejuízos.
Perde-se a fonte de receita e
transfere-se ao estado o custo de
arcar com a segurança, socializando
os danos”, diz trecho da decisão da
juíza federal Ana Lya Ferraz da
Gama Ferreira.
Na decisão, a magistrada
ainda estabeleceu que após a
desocupação as duas empresas
deveriam assumir a área objeto da
autorização concedida,
apresentando a segurança necessária
e suficiente para exploração da
atividade exercida, sob pena de
multa de R$ 50 mil por dia de atraso
na retomada da posse do local.
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O desembargador Marcos Machado explicou que a iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é elogiável

TJMT participa em Brasília do
seminário 10 anos da lei de drogas
Ulisses Lalio

Foto: Assessoria

Desembargador Marcos Machado

O

evento que teve início
ontem e prossegue hoje,
acontece no auditório do
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em Brasília e tem o objetivo
apresentar e analisar a política de
drogas que vem sendo adotada no
país, além de rever as expectativas
para uma nova abordagem do tema.
O desembargador Marcos
Machado explicou que a iniciativa
do presidente do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso é elogiável. “Nossa
comissão do TJMT está sendo

representada por 5 juízes que atuam
na comissão sobre drogas ilícitas e
espero que eles nos representem
nesse debate. Achei positivo que o
presidente do TJMT tenha liberado
magistrados para debaterem um
tema tão sensível quanto esse das
drogas”, disse o representante do
Poder Judiciário.
Conforme o desembargador
o debate sobre a lei 11.343/06 é
muito importante, pois representou
um marco na história sobre a luta
contra as drogas e crimes ligados ao

tráfico. “A lei aumentou a eficiência
do tema, por conta disso, ouve um
aumento nas prisões. Isso claro faz
parte de um contexto mais amplo,
que envolve o aumento da eficiência
das políticas de segurança, mais
agilidade no julgamento dos
processos, entre outros pontos. Isso é
bom? Acredito que sim, pois prova a
eficácia da nova legislação. É
preciso debatê-la ainda mais
profundamente, pois há pontos para
se aperfeiçoar. Algumas nuances
para ajustar, por exemplo, a respeito
do usuário e de quem trafica”,
explicou. Por fim, o desembargador
chamou a atenção para dados
recentes da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), que apontaram o que Mato
Grosso tem a maior taxa de tráfico de
entorpecentes no país, de 2016 a
cada 100 mil habitantes. Acima,
inclusive, da nacional, que é 80,2
para o mesmo grupo populacional.
Com esse histórico, o estado ainda
apareceu com a segunda com a maior
taxa em posse e uso de
entorpecentes.
Os dados são da nova
ferramenta “DataCrime:
Decodificando a Segurança Pública
no Brasil”, que traz dados declarados
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), pelo
Departamento Penitenciário
Nacional (Depen) e pelo Anuário

Brasileiro de Segurança Pública. Os
últimos dados analisados foram de
2015. No caso do tráfico de drogas,
por exemplo, os registros cresceram
132,2%, passando de 2.834 casos,
com uma taxa de 89,1 em 2013, para
6.582 ocorrências com taxa de 201,6
dois anos depois. Os casos de posse e
uso de entorpecentes também
avançaram 127,7% em três anos.
Cuiabá também aparece
entre as capitais com as maiores
taxas relacionadas às drogas. Na
capital o número de registros de
tráfico de entorpecentes em 2015 foi
794, com uma taxa de 136,8 a cada
100mil/ha. Essa realidade deixou
Cuiabá na 5ª colocação no ranking
entre as capitais. Já em relação ao
uso e posse de entorpecentes o
cenário é um pouco pior, pois a taxa
chega a ser maior que a registrada no
Estado. A capital aparece com a 2ª
maior taxa nesse cenário (232,9 a
cada 100mil/ha), com 1.352
registros.

A coordenadora do Centro
regional de referência para
capacitação permanente dos
profissionais que atuam junto aos
usuários de crack e outras drogas e
seus familiares, Delma Perpetua de
Sousa, também comentou que após
uma década da legislação há avanços
e pontos a serem melhorados.
“Foram vários avanços, a
estruturação de serviços públicos na
área de assistência social. Outro
ponto foi a possibilidade de discutir
o assunto de frente. Venho de uma
época que não podíamos nem falar
sobre drogas na sala de aula. Agora
precisamos fazer que a rede de
assistência funcione, além de
estarmos abertos a essa sociedade
contemporâneo. A lei tem sua
importância, o Brasil não tinha
políticas voltadas para os
dependentes químicos. A lei foi
criada num momento em que
estávamos mudando os conceitos
sobre o tema”, ponderou.

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:
A. RANZULLI MOURA ME (CNPJ Nº 22.005.438/0001-03) AV. PEDRO HENRY QUADRA 18
LOTE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176821 – 24/04/2017 – Nº TIT 264189 –
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ATACADAO SA - ITEM H DA TABELA D CUSTAS;
COOP. CRIADORES JACARE PANTANAL LTDA (CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AV DOS
RAMIRES SN DIST INDUSTRIAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176788 –
19/04/2017 – Nº TIT 219 – APRES COOP. DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO –
CEDENTE: LABORATORIO DE ANALISE DE ALIM - ITEM F DA TABELA D CUSTAS;
DELMIRO DOS REIS (CPF Nº 615.867.601-34) ASSENTAMENTO P A BOM SUCESSO 00 BAIRRO RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176799 – 20/04/2017 – Nº TIT
05703302 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: RICO NUTRICAO ANIMAL LTDA ITEM J DA TABELA D CUSTAS; EDILSOM FARIAS DE ALMEIDA (CPF Nº 769.763.002-87) AV
PEDRO HENRY 60 JARDIM DAS OLIVEIRAS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO
175975 – 22/03/2017 – Nº TIT 1 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: ALCA
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; ERINALDO DE
OLIVEIRA SANTANA (CPF Nº 890.585.341-20) BR 364 KM 10 10 FUNCIONAL - BAIRRO ZONA
RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176836 – 24/04/2017 – Nº TIT
4387077914 – APRES BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA – CEDENTE: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - ITEM O DA TABELA D CUSTAS; GRACIANA
GONCALO RAMOS (CPF Nº 028.472.571-44) RUA DA FLOR 78 - BAIRRO JD DAS OLIVE CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176770 – 19/04/2017 – Nº TIT CE23748 – APRES
ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: MARCELO JOSE DA SILVA - ITEM B DA TABELA D
CUSTAS; IDEIGLAN GOMES DE LIMA (CPF Nº 006.644.121-81) RUA SANTA LUZIA - BAIRRO
EMPA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176707 – 18/04/2017 – Nº TIT 54306/03 –
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP ITEM D DA TABELA D CUSTAS; JGL (CNPJ Nº 22.430.210/0001-52) JD PADRE PAULO CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176787 – 19/04/2017 – Nº TIT 02 – APRES COOP.
DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: DIST VITORIA 65 3223 9051 - ITEM H
DA TABELA D CUSTAS; JOAO BATISTA CASSIANO (CPF Nº 361.843.901-63) RUA DA
LIBERDADE 01 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176771 –
19/04/2017 – Nº TIT 148233 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA E
COM LTDA - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; JULIANA CARDOSO PRADO DE ALMEIDA
(CPF Nº 725.959.301-68) RUA DOS OPERARIOS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO
176827 – 24/04/2017 – Nº TIT 015474 – APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E
INVESTIMENT – CEDENTE: A FLAVIA MANGUEIRA M - ITEM C DA TABELA D CUSTAS;
LATICINIO SAO LUIZ LTDA ME (CNPJ Nº 06.337.376/0001-72) VIA DAS SAMAMBAIAS 00 BAIRRO OLHOS D AGUA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176738 – 18/04/2017 –
Nº TIT 11990 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: VEDAGOL SISTEMA EM
VEDACAO LTDA E - ITEM E DA TABELA D CUSTAS; LORRAYNE RIBEIRO DE OLIVEIRA
(CPF Nº 064.115.481-02) AV NOSSA SRA DO CARMO - BAIRRO JUNCO - CACERES MT - CEP
78200000 – PROTOCOLO 176831 – 24/04/2017 – Nº TIT 246/003 – APRES CAIXA ECONOMICA
FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D
CUSTAS; LUIZA SABINA DA COSTA (CPF Nº 893.202.201-15) RUA GERALDO FIDELIS BAIRRO SANTO ANTONI - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176702 – 18/04/2017 –
Nº TIT 5277201 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA
ASSUNCAO LTDA EPP - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; NILZA OTA CORREA (CPF Nº
513.263.531-87) R DOS NEVES 866 - BAIRRO NOVA ERA - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 176701 – 18/04/2017 – Nº TIT 9402 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE:
AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; PROTEINAS
MS LTDA (CNPJ Nº 06.315.254/0001-85) AV TANNERY QD 01 SN DIST INDUSTRIAL CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176789 – 19/04/2017 – Nº TIT 222 – APRES COOP
DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENT – CEDENTE: LABORATORIO DE ANALISE DE
ALIM - ITEM J DA TABELA D CUSTAS; ROBERTO DA SILVA LEITE (CPF Nº 496.146.901-78)
RUA DAS ADALIAS LT 30 - BAIRRO JARDIM PRIMA - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 175911 – 21/03/2017 – Nº TIT 51305/02 – APRES BANCO DO BRASIL SA –
CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP - ITEM B DA TABELA D CUSTAS;
ROSENIL COLUNA (CPF Nº 032.678.561-24) AV SETE DE SETEMBRO 269 AGC DOS CORRE BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176644 – 12/04/2017 – Nº TIT
180001 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: MARCELO JOSE DA SILVA - ITEM A DA
TABELA D CUSTAS; VALDELICE SILVA DA CRUZ (CPF Nº 303.559.661-15) R CASTRO 46 BAIRRO JD DAS OLIVEIRAS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176753 –
19/04/2017 – Nº TIT 4381334354 – APRES SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA –
CEDENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - ITEM O 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, 25 DE ABRIL DE 2017.
BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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É DECISÃO

Duas vezes campeão, e duas vezes vice, o técnico Marcos Birigui chega à sua
quinta final do Mato-Grossense e vai enfrentar o Cuiabá na decisão do estadual

Em sua quinta final de estadual,
Birigui ainda sente o frio na barriga
Marcio Camilo

Foto: Júlio Tábile/SinopFC

A

os 59 anos o técnico do
Sinop, Marcos Birigui, se
prepara para mais uma
final de Campeonato MatoGrossense na carreira. A primeira
foi em 2005, em que foi campeão
com o Vila Aurora. A segunda
veio dois anos depois, com mais
um título dessa vez à frente do
Cacerense.
Depois de se sagrar
bicampeão estadual, Birigui
chegou à mais duas finais, mas
dessa vez bateu na trave. Em
2008, um ano depois do título
pelo Cacerense, Marcos Birigui
chegou à Rondonópolis com a
missão de tentar ajudar o União
Esporte Clube à levantar o
primeiro troféu da competição,
mas perdeu o caneco para o
Mixto, jogando em pleno Luthero
Lopes lotado.

E no ano passado, Birigui
mais uma vez apareceu entre os
melhores com o Sinop, atual time
do treinador. Em uma bela
campanha, levando ao Gigante do
Norte, o maior número de
torcedores do estadual, mais uma
vez Birigui viu o título escapar
depois de perder em casa para o
Luverdense.
Mas esse ano, a fome pelo
primeiro lugar do campeonato
está ainda maior. Mais uma vez
chegando na final em grande
estilo, como único time invicto da
competição, mas apesar do
desempenho, ele nega o
favoritismo.
- O Cuiabá é o grande
favorito para essa final né, um
time que disputa a Série C, tem
maior investimento, uma folha
salarial bem maior que a do

Sinop.
Mas, é claro que a nossa
equipe também chega com moral,
fez um belo campeonato, jogos
que convenceram, então vai ser
uma boa final. disse Marcos
Birigui, técnico do Sinop.
Mesmo com toda a
experiência de decisões, Birigui
confessou que ainda sente aquele
frio na barriga antes das finais,
mas é só no começo das partidas.
- Normalmente eu ainda
fico bem nervoso nos primeiros
três, quatro minutos, mas depois
eu já fico mais tranquilo, já me
habituei com as finais, então o
nervosismo é só quando começa,
até porque tenho que passar
tranquilidade ao meus jogadores.
O primeiro jogo da final
entre Cuiabá e Sinop será neste
domingo, dia 30 de abril, na

PARTIDA DE IDA

Luverdense e Paysandu pela final da
Copa Verde será na Arena Pantanal
Globo Esporte

O

Luverdense transferiu a
partida de ida pela final
da Copa Verde contra o
Paysandu para a Arena Pantanal.
A tabela detalhada foi confirmada
pela Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) na segunda-feira e
o primeiro jogo será em Cuiabá 320 km de Lucas do Rio Verde na quinta-feira, 04 de maio, às
20h30 (de Brasília).
Segundo o presidente do
Luverdense, Helmute Lawisch, a
decisão foi tomada pelo clube que
espera um bom público na
decisão da competição regional.
- Nós avaliamos e
entendemos que na Arena
Pantanal podemos dar mais
segurança para os torcedores.
Ainda vamos colocar os ingressos
a preços populares e espero um
público grande - afirmou o
presidente.
O Luverdense sofre para
agilizar os laudos técnicos para
liberar as arquibancadas

provisórias do estádio Passo das
Emas. Helmute demonstrou
otimismo sobre a liberação do
local até a estreia do time na Série
B do Brasileiro em casa, que será
no dia 20 de maio diante do CRB-

AL.

Marcos Birigui, técnico Sinop

Arena Pantanal às 15h. O
segundo jogo será no dia 7 de
maio, no estádio Gigante do

Norte em Sinop, também às 15h.
Os dois jogos terão a transmissão
ao vivo da TV Centro América.

A partida de volta entre
Paysandu e Luverdense será no
dia 16 de maio, terça-feira, às 20h
(de Brasília), no Mangueirão.
Foto: Robson Boamorte

O Luverdense mandou o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil na Arena Pantanal neste ano
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Esotérico
Lua, Mercúrio e Urano em
seu signo e em ótimo aspecto
com Saturno trazem a
estabilidade necessária para a
concretização de projetos
pessoais e profissionais. O
momento envolve equilíbrio
emocional e facilidade na comunicação, que
também passa por um momento de
equilíbrio. Dia bom para assinatura de
documentos.

Lua, Mercúrio e Urano
unidos em Áries e em ótimo
aspecto com Saturno indicam
dias de intenso movimento
em seus relacionamentos,
que se tornam mais estáveis e
seguros. A comunicação é pausada e clara,
o que pode atrair pessoas interessantes à
sua vida. Uma sociedade ou parceria
comercial pode ser firmada.

Lua, Mercúrio e Urano em
Áries e em ótimo aspecto com
Saturno continuam trazendo
uma forte necessidade de
reflexão, interiorização e
distanciamento da vida social
e dos amigos. O momento é bom para a
prática do yoga e da meditação, mas também
para o planejamento de um novo projeto,
que será colocado em prática em poucos
dias.

Lua, Mercúrio e Urano
unidos em Áries e em ótimo
aspecto com Saturno indicam
um período de organização e
objetividade em seus projetos
de trabalho. O momento pode
envolver o início ou aprovação de um
projeto há muito desejado por você. Se
estiver desempregado, uma boa notícia
pode chegar e trazer grande alegria.

Lua, Mercúrio e Urano unidos
em Áries e em ótimo aspecto
com Saturno indicam um dia
de concretização de projetos
em equipe. Se estiver
envolvido em negociações
com uma grande empresa, clube ou
instituição, pode firmar a assinar um novo
contrato nos próximos dias. A comunicação é
clara e objetiva, o que ajuda os trabalhos em
equipe.

Lua, Mercúrio e Urano
unidos em Áries e em ótimo
aspecto com Saturno
movimentam seu coração
indicando um momento de
equilíbrio e estabilidade no amor. Se
estiver só, uma pessoa especial, que traz o
equilíbrio entre modernidade e
conservadorismo, pode surgir em sua vida.
Um romance pode começar.

Lua, Mercúrio e Urano unidos
em Áries e em ótimo aspecto
com Saturno movimentam
positivamente seus projetos
profissionais e planos de
carreira. O dia envolve
concretização e praticidade, com boa
comunicação e abertura para o novo. Uma
promoção ou um projeto que envolve seu
crescimento pode ser reivindicado ou
aprovado.

Lua, Mercúrio e Urano
unidos em Áries e em ótimo
aspecto com Saturno
indicam um momento de
maior contato e equilíbrio
com sua vida doméstica e familiar. O
convívio em família pode trazer
agradáveis sentimentos de paz e
acolhimento. O momento é bom para
redecorar sua casa.

Lua, Mercúrio e Urano unidos
em Áries e em ótimo aspecto
com Saturno indicam um
movimento positivo em
projetos de médio prazo,
especialmente os que
envolvem viagens e mudanças de país. O
estudo no exterior, assim como o contato com
pessoas e empresas estrangeiras, são
altamente beneficiados. Uma viagem pode
ser realizada.

Lua, Mercúrio e Urano
unidos em Áries e em ótimo
aspecto com Saturno indicam
um dia de comunicação
equilibrada e clara e de bons
contatos profissionais. As
reuniões de negócios e os acordos
envolvendo a possibilidade de firmar um
novo contrato são altamente beneficiadas.
O momento envolve equilíbrio da mente.

Lua, Mercúrio, seu regente e
Urano unidos em Áries e em
ótimo aspecto com Saturno
deixam suas emoções mais
profundas e colocam você em
contato mais intenso com suas
verdadeiras necessidades emocionais. Uma
pessoa ou situação, que já não faz sentido em
sua vida, começa a ser deixada para trás. O
momento envolve limpeza emocional.

Lua, Mercúrio e Urano
unidos em Áries e em ótimo
aspecto com Saturno
indicam um momento de
equilíbrio e estabilidade em
sua vida material e financeira, depois de
semanas de dificuldades. Um pagamento
atrasado pode sair, assim como um projeto
começa a dar os lucros esperados. O
dinheiro chega trazendo equilíbrio.

By Rosane Michels

O amor está no ar, felizes da vida e curtindo um
ao outro o mais novo casal de Cáceres Daniel
Ulian e Flavia Ferraz. Felicidades a vocês!

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

Charme e simpatia fazem parte do dia a dia de Suelena e
sua amável sogra Jandira Matos. Grande abraço!

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

Festejando data nova, nossa amiga Elisângela Cunha,
que recebeu o carinho dos filhos, familiares e do
maridão Abílio. Votos de realizações e muita saúde.

Um bom dia super especial à simpática Erica
Martins. Ela que esbanja alegria por onde
passa.

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

