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NOITE DE AUTÓGRAFOS

Foto: JCC

Raid Fluvial revela como guia de bordo da expedição do pai do autor, na década de
30 e o Guia, uma enciclopédia com variadas informações para pesquisas gerais

Historiador lança 2 livros
hoje no Museu de Cáceres
Professor e pesquisador Antonio Miguel Faria Senatore, lança na noite de hoje no Museu Histórico de
Cáceres dois livros: Raid Fluvial, uma espécie de diário de bordo de seu pai Antonio Senatore na expedição em
1926 e Guia Informativo Multidisciplinar (resultado de mais de 7 anos de pesquisa). Lançamentos fazem parte
dos 240 anos de Cáceres, com noite de autógrafos às 19h00. Página 03

REDE MUNICIPAL

MPF recomenda que escolas de
Cáceres garantam dias letivos
Foto: Arquivo

Livros revelam pesquisas do Professor Antonio Miguel Faria Senatore

CHUMBO CRUZADO

Mula da região preso durante
tiroteio que matou 4 em Goiás
Foto: OBS-Comunicações

Quatro traficantes
morreram, dois mulas (de
Pontes e Lacerda) foram
presos em Itaberaí, (Go) e
cerca de 200 kg de cocaína
foram apreendidos. O
bando teria saído de Mato
Grosso com intuito de
assaltar uma agência
bancária da cidade, mas não
houve tempo, devido o
confronto. Os dois
meliantes presos disseram à
polícia que receberiam 20
mil reais para o transporte
do entorpecente.

Procurador da República Felipe Mascarelli

A Secretaria Municipal de Educação de Cáceres terá que
apresentar as medidas que serão adotadas para garantir que sejam
cumpridos os 200 dias letivos às suas turmas durante o ano de 2018. A
medida faz parte da recomendação encaminhada pelo Ministério Público
Federal. No documento, o procurador Mascarelli diz que as escolas não
poderão adotar dias de reposição de expedientes irregulares. Página 03

VALORIZADO

Dr. Leonardo assume como
líder de Taques na AL-MT

Página 05
Confronto resultou em 4 mortos e 2 presos, um de P. Lacerda

CATIVEIRO NA FRONTEIRA

Foto: Assessoria

Policia apura contradições
sobre motivos de sequestro
Foto: PCDF

Após o resgate de Ivanildo da Silva Rodrigues
Magalhães num cativeiro na Vila Pedro Neca em Porto
Esperidião por policiais federais, civis e militares do
Distrito Federal e de Cáceres e região, a Polícia Civil do
DF. trabalha com a hipótese de que a vitima tenha sido
seqüestrada, por causa de uma dívida de R$ 80 mil
referente à compra de uma caminhonete, e talvez haja
relação com tráfico de drogas. Página 04
Dr. Leonardo se diz preparado para assumir a função

O deputado estadual Leonardo Albuquerque (SD) vai assumir a
função de interlocutor do Executivo no Parlamento Estadual em
substituição ao deputado estadual Dilmar Dal'Bosco, que entregou o cargo
na última terça-feira e assim, o parlamentar de Cáceres e região, passa a
responder pela liderança do Governo na Casa de Leis. Ele será o terceiro a
ocupar este posto durante a gestão de Taques. Página 04

Bandidos, Mário, Leonardo e Osvaldo presos no cativeiro
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A Lista do Capeta
No debate constitucional, em 1988,
o legislador constituinte estabeleceu um
conjunto de princípios tributários baseados
na justiça fiscal e social. A começar, a Carta
Magna definiu que a tributação deve ser,
preferencialmente, direta, de caráter pessoal
e progressiva. No entanto, a nova ordem
neoliberal em curso nos anos 1990 não
somente minou os avanços definidos na
Constituição, mas tratou de agravar as
distorções sociais, sobretudo, aprofundando
a regressividade do sistema tributário
brasileiro. Para compreender a
regressividade e a progressividade de nosso
sistema tributário, tem que avaliar sua base
de incidência como renda, propriedade,
produção, circulação e consumo.
Neste caso, a base é direta onde a
tributação incide sobre renda e patrimônio e
indireta quando incide sobre produção e
consumo. Nessa sistemática, no Brasil, o
tributo é regressivo à medida que tem uma
relação inversa com o nível de renda do
contribuinte. Nos países europeus ocorre o
inverso, ou seja, o imposto é progressivo
onde na medida em que cresce a renda
aumenta a contribuição ao fisco.
O oposto dos Estados Unidos e
Europa, onde quem pode mais paga mais,
quem pode menos, paga menos, aqui no
reino tupiniquim, onde mandam os reis
engambelados pelos seus lacaios lambebotas e capachos e quem sofre, é a ralé
trabalhadora, acontece o inverso.
Enquanto o poder da força sob a
alegação de sonegação, derruba barracas de
camelôs que revendem suas quinquilharias
para garantir o sal da janta, o leite das
crianças, os milionários sonegadores e
devedores do reino, os banqueiros, são
tratados com nababos nos palácios.
Só pra ter uma idéia da sangria
imposta (daí o nome imposto) pelos
poderosos governantes sobre o Zé Povinho,

Editoria

IPUT IRREAL
A obrigação de ônus real tem como traço
distintivo da propter rem o fato de se limitar
ao valor da coisa. Com efeito, nada impede
que o montante da obrigação propter rem
supere, em muito, o valor do bem principal,
a exemplo de um IPTU progressivo. Tal
não ocorre nas obrigações de ônus real,
pois não é possível onerar um bem acima
de seu principal. Demais disto, as
obrigações de ônus reais desaparecem com
o perecimento da coisa, fato que não
acontece com as propter rem. Como o
IPTU não é um ônus real, truco e pau no
povo, mesmo assim é bom analisar bem os
requisitos para a progressividade do
tributo.
SÓ BLÁ-BLÁ-BLÁ!
A Assembléia Legislativa de Mato Grosso
aprovou moções de pesar e de aplausos, na
sessão plenária matutina da quarta-feira
(14). Desde a reabertura dos trabalhos
legislativos, em 2 de fevereiro, os
deputados estaduais não votaram nenhum
projeto relevante e nos bastidores existem
ponderações de que é uma forma indireta
de pressionar o governo a honrar o
pagamento das emendas parlamentares,
mas nenhum deles assume abertamente.
Trocando em miúdos, a maioria quer
bereré pra fazer media nos currais e captar
votos à reeleição.
REFORMA DA CÂMARA
Em Rondonópolis, o prefeito Zé Carlos do
Pátio assinou esta semana a homologação e
a abertura da licitação para a obra de
reforma do prédio da Câmara Municipal,
um investimento de cerca de R$ 2,4
milhões e a gente fica aqui perguntando aos
nossos botões, como fica a reforma do
centenário prédio da Câmara Municipal de
Cáceres? Pelo que sabemos, a conclusão da
reforma elétrica aconteceu no mês passado,
depois de 4 meses do contrato com a
empresa B.N Pasquollotto, mas daqui há 2
meses completa-se um ano da mudança
estrutura funcional do legislativo para
outro prédio, e aí, quando termina a
reforma?
DEFESA DE QUEM?
O ministro da Secretaria-Geral da
Presidência, Moreira Franco, afirmou na
quarta feira, (14) que investir na área da
defesa é fundamental para o
desenvolvimento do país, no que não
discordamos, apenas, que o prioritário da
defesa, deve ser uma vida digna aos
cidadãos, sobretudo aos trabalhadores
honestos, que estão de saco cheio de bancar
o luxo dos palacianos. Investir na defesa
não é investir no bolso do trabalhador com
a mão grande dos impostos, senhor
ministro. Povo deve ser um dos pilares do
Estado, correto?
NICO & LAU
Nossos amigos Nico & Lau se apresentam
domingo em Cáceres com seu novo show
de humor: "Um rolacionamento quase
perfeito." A dupla de humoristas J. Astrevo
e Lioniê Vitório, conhecidos como Nico e
Lau vai detonar às 20h30 com seu mais
novo show em única apresentação no
Auditório da Sicmatur. Quem comparecer,
vai debulhar de tanto rir e colaborar com a
Associação de Ajuda aos Animais de
Cáceres (AAAC), copiou?

vamos a ópera bufa dos tributos que a gente
paga no dia a dia, queira ou não, ele se chama
imposto, não por acaso, é retido na fonte,
oras. Com todo cuidado ao gastar os
caraminguás que ganhou por mais de 40
horas semanais, quase 200 horas por mês, na
servidão humana capitalista do patropi, seria
bom adoçar a boca, mas no açúcar, são 32%
de impostos; no álcool (de limpeza), 33%;
como a gente não usa óleo de peroba, não
somos políticos, ao comprar o aparelho de
barbear, lá vão 41% de impostos; riscou a
cara, precisa usar Band-aid, 30% para o
governo;
E a fila anda: Bicicleta, 46%;
Bijuterias, 43%; Bolsa de couro, 42%; Bota,
36%; Cachaça, 82%; Calça, 35%, se ela é
jeans, a facada é de 39% e ainda tem bobo
que rasga ela no joelho pra mostrar que é
moderno; Camisa, 35%; Caneta pra marcar
o rombo, 48%; CD, 38%; Cerveja, (lata),

56%; Cerveja (garrafa), 56%; Chocolate,
39%; Cigarro, aí o cabra leva fumo de 80%;
E chegou a conta de água, vôte, 24%; a de
luz, 48%; a do fuxiquento telefone, 46%;
Calma pra não se enforcar de raiva, porque a
corda, engole 38% de impostos; Ufa, que
não foi dessa vez, sobreviver ainda vale a
pena e pra tirar o bodum, o perfume
nacional cheira 69% em tributos; pra pentear
os para lamas da careca, o pente fica em 45%
de impostos; engraxar o pisante 38 bico
chato, 41%; aquela gravata pra ver Deus na
igreja, aleluia, leva 35% pro bolso governo;
Não vai pagar? Bota no prego? Cuidado ele
te leva 41% em impostos e não adiante
pensar em morrer agora, a urna funerária te
mata antes com 36% de tributos, então,
melhor acender uma vela pra Santo
expedido, o santo das causas impossíveis,
mas lá se vão mais 41% de impostos.
É um beco sem saída, amigos!

O absurdo possível
“O pessoal também é político” – foi
uma frase bastante divulgada no decorrer dos
anos 70 e considerada por muitos apenas como
um slogan das bases militantes dos movimentos
com intenções transformadoras da época. Hoje,
em meio à acentuada guinada conservadora
desde a década de 1980, induzida de cima para
baixo e intensamente disseminada pelos meios
de comunicação, ela assume conotações bem
mais inquietantes, especialmente no terreno da
sexualidade, que tem se mostrado o alvo
preferencial. O fato não é fortuito, pois ao longo
da história, nenhuma outra faceta do
comportamento humano tem sido mais
manipulada pelas ideologias: afinal, abrange
toda a humanidade, está inscrita nos próprios
corpos e tem repercussões em todo o psiquismo.
No momento em que os governos de
numerosos países impõem leis baseadas em
textos de inspiração religiosa de muitos séculos
atrás; que chefes de Estado se esmeram em
farisaicos discursos moralistas ou apelam para a
censura; que “cruzadas morais” se disfarçam em
preceitos científicos; pregadores reacionários
formam verdadeiros impérios dentro da mídia
eletrônica, catalisando, sob o pretexto da
religião, as histerias coletivas – essa
preocupação com o retrocesso se justifica
plenamente.
Ela é a fonte de inspiração para a
escritora canadense Margaret Atwood, em seu
romance A História da Aia, uma ficção científica,
ou melhor, uma fábula só aparentemente

futurista sobre o que seria uma sociedade em que
os fundamentalistas conseguissem dominar o
poder.
A exemplo de outras escritoras
contemporâneas de língua inglesa, como Úrsula
Le Guin, Dóris Lessing ou Joana Russ, ela
escolheu esse gênero como o mais adequado
para transmitir certas preocupações atuais,
usando os poderes envolventes da ficção, mais
convincentes que qualquer ensaio, porque nos
apresentam seres humanos possíveis, e não só
idéias desencarnadas. Atwood, que o público
brasileiro já conhece de dois romances
anteriormente publicados pela mesma editora,
Madame Oráculo e A Vida Antes do Homem,
exibe novamente duas das qualidades que já
demonstrará: rica imaginação, aliada a um
certeiro senso de observação de
comportamentos humanos contraditórios e
complexos.
Entretanto, a mistura de patetismo e de
humor que caracterizava, por exemplo, Madame
Oráculo, está quase ausente deste novo texto,
talvez porque ele se pretenda mais
demonstrativo de um clima opressivo,
aproximando-se, em muitos trechos, do já
clássico 1984, de George Orwell.
Ela consegue, porém, recriar esse clima
sem recorrer ao panfleto, delineando de forma
sutil as emoções, sob o ângulo subjetivo da
personagem central. Esta é uma “aia”, ou seja,
uma mulher destinada exclusivamente à
reprodução, a serviço das novas classes
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dominantes, que, naturalmente, impõem aos
subordinados padrões restritivos que os “chefes”
se permitem transgredir tranquilamente.
Mais subordinadas do que nunca e
reduzidas praticamente a seu papel reprodutivo,
estão colocadas as mulheres, numa revivência
exacerbada do milenar adágio patriarcal: tota
mulier in útero (a mulher inteira está no útero).
Como sempre, entre algumas, isso levará à
solidariedade e à resistência subterrânea,
partilhada com alguns homens rebeldes, entre
outras, acentuará a rivalidade.
A descrição extremamente realista de
um absurdo possível, revela, à maneira de Franz
Kafka, o elo inseparável entre a repressão sexual
e a política. O problema da verossimilhança, que
poderia ter sido deixado só à construção
ficcional, é resolvido de forma engenhosa, mas
um tanto supérflua. O texto é definido como um
relato gravado em fitas cassetes pela “aia”,
redescoberto e decodificado, muito tempo
depois do desaparecimento desse regime, por
pesquisadores da história de fins do século XX,
quando teriam ocorrido os eventos descritos.
Relato essencialmente pessimista, mas
que termina com uma implícita mensagem
otimista vale a pena lutar contra as tiranias
porque nenhuma delas dura para sempre.
***Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo.
Autor, entre outros, de Religar às Origens
(ensaios e artigos), 2011, e Sombras da Teia
(contos), 2016.
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CALENDÁRIO DE AULAS

Segundo o MPF já foi descumprida obrigação legal de ofertar mínimo de 200 dias
letivos em 2017, encerrado em muitas escolas antes do término oficial das aulas

Assessoria c/ Redação
Foto: JCC

A

Secretaria Municipal de
Educação de Cáceres terá
que apresentar as medidas
que serão adotadas para garantir que
sejam cumpridos os 200 dias letivos
às suas turmas durante o ano de
2018. A medida faz parte da
recomendação encaminhada pelo
Ministério Público Federal em Mato
Grosso, por meio de sua unidade
localizada no município.
A notificação se deu em
razão de que todas as escolas que
deram início às aulas no dia 26/02
sem quadro completo de professores
e outros profissionais da educação,
como auxiliares de desenvolvimento
infantil. Em algumas delas, as aulas
começaram apenas para algumas
turmas, ou houve dispensa de
alunos. Além disso, em sete escolas o
início das aulas foi adiado mais duas
semanas, em razão de reformas e
falta de professores.
A diversidade de situações
causará a criação de inúmeros
calendários letivos paralelos, pois as
turmas atrasadas terão que repor
aulas aos sábados, domingos, ou
feriados, ou no próximo ano, já que
todo o resto do tempo está
devidamente preenchido até a
véspera do Natal. Inicialmente, já

cargos vinculados à Secretaria
Municipal de Educação. Todos os
prazos superam, e muito, o início das
aulas.
O MPF/MT ressalta que o
município de Cáceres já descumpriu
a obrigação legal de ofertar o
mínimo de 200 dias letivos no ano de
2017, encerrando o ano letivo em
muitas escolas antes do término
oficial das aulas.
A reposição das aulas já tem
sido objeto de fiscalização pelo
MPF/MT, a fim de garantir que não

VILA APARECIDA
Na rede estadual, o inicio do ano letivo foi pontual

havia previsão de pelo menos cinco
sábados letivos para todas as escolas,
devido ao início tardio do ano letivo
de maneira geral. No documento, o
procurador da República Felipe
Mascarelli enfatiza que as escolas
não poderão adotar dias de reposição
de expedientes irregulares, nem
“gambiarras” como passeios, aulas
meramente recreativas, trabalho em
casa, reuniões pedagógicas,
dispensa de alunos, entre outros.
Sobre a falta de professores,

no inquérito civil que apura a
situação, é colocado que a Prefeitura
somente publicou o decreto de
nomeação de aproximadamente 60
professores no dia 20 de fevereiro,
apenas seis dias antes do início das
aulas, concedendo 30 dias para
apresentação dos documentos.
Além disso, no dia que seria
de início às aulas, 26 de fevereiro, a
Prefeitura também lançou processo
seletivo simplificado para
recrutamento de professores e outros

NOITE DE AUTÓGRAFOS

Pesquisador lança 2 livros
hoje no Museu de Cáceres
Da Redação

I

ntegrando a programação do
calendário festivo alusivo aos
240 anos da fundação de
Cáceres, o calendário agenda para
esta sexta feira, 16, o lançamento de
dois livros do escritor Antonio
Miguel Faria Senatore, professor de
matemática, geografia, religião,
ciências praticas e técnicas
comerciais, 67, morador há mais de
50 na Princesinha do Pantanal, foi
décadas passadas, ativo participante
do processo de urbanização da
cidade.
Quanto aos livros de Miguel
Senatore, o lançamento e noite de
autógrafos de Raid Fluvial e Guia
Informativo Multidisciplinar,
acontecem hoje, as 19h00 no Museu
Histórico de Cáceres, esclarecendo o

ocorra prejuízo à aprendizagem
desses alunos. Duas escolas
municipais foram visitadas no
último sábado dia 10/03,
constatando-se alta taxa de ausência
dos alunos e até de professores.
Ressaltou-se ainda que o
descumprimento dos 200 dias
letivos, bem como outros prejuízos
constatados na execução dos
programas executados com recursos
federais, poderá configurar ato de
improbidade administrativa por
parte dos responsáveis.

autor, que o Guia conta com 253
páginas, na verdade, uma
enciclopédia que aborda diferentes
áreas com variadas informações para
pesquisa com referências
bibliográficas.
Senatore pontua que o Guia,
é resultado de mais de 7 anos de
pesquisa e aborda temas como meio
ambiente, geologia, biologia,
cidadania, doenças relacionadas
com a poluição, desmatamento,
aquecimento global dentre outros
assuntos.
O livro destina-se a
orientações de jovens e adultos, em
busca de informações respectivas a
diversas áreas de conhecimento.
Sobre a obra Raid Fluvial,
Seu Miguel destaca que na realidade,
Foto: JCC

o trabalho é de autoria do seu pai
Antonio Senatore, que faleceu antes
da revisão e lançamento e que o
livro, do qual Miguel é co-autor, foi
escrito entre os anos de 74 a 78
contando histórias do Brasil, Mato
Grosso e Cáceres nas décadas de 30 a
50.
O trabalho de Antonio
Senatore, foi inspirado na façanha de
Edu Chaves que cruzou o atlântico
numa pequena aeronave na primeira
metade do século XX.
O autor participou da
expedição Raid Fluvial em 1926 e
anotou como diário de bordo as
viagens, experiências, até chegar no
Rio Paraguai e ancorar na Baía do
Malheiros e aqui,
Seu Antonio complementou
seu relato histórico, revisado pelo
filho Miguel.

Estudante grava vídeo de
ônibus escolar sem cinto
G1/MT

U

ma estudante da Escola
Municipal Buriti, no
Distrito de Vila Aparecida,
em Cáceres, gravou um vídeo que
mostra a precariedade de um ônibus
escolar no qual os alunos vão para a
escola diariamente. O veículo não
tem cinto de segurança e está com os
bancos completamente danificados.
A prefeitura do município informou
que o transporte público está em fase
de licitação e não se manifestou
sobre a fiscalização do serviço
prestado pela empresa contratada.
No vídeo, gravado no início
desta semana, a estudante reclama da
condição do ônibus. "Vejam se tem
como a gente utilizar um transporte
escolar desses para ir à escola em um
ônibus cheio de crianças. Olhem a
situação dos bancos. Isso porque o
ônibus foi mandado de Cáceres
porque o nosso está quebrado", diz a
aluna. O representante da empresa
que presta o serviço de transporte à

prefeitura, Edvonei de Oliveira,
disse que o ônibus das imagens era
um paliativo e que na quarta-feira
(14) seria feita a troca por um ônibus
em melhor estado de conservação,
complementando, que a empresa irá
colocar cinto de segurança nos
ônibus e cumprir as exigências
legais. A empresa, segundo o
representante, presta serviços à
Prefeitura de Cáceres há mais cerca
de 10 anos.
A aluna que gravou o vídeo
disse que, muitas vezes, os
estudantes chegam atrasados à
escola por problemas mecânicos no
veículo. "Esses dias o ônibus parou
no meio da estrada e não tínhamos
como ir para a escola", afirmou. Ela
avalia que é preciso investir em
educação. "A gente contribui com
impostos para ter educação e
transporte de qualidade e aqui não
temos transporte para chegar na
escola", disse.
Foto: arquivo pessoal

Conforme vídeo, coletivo estaria em situação precária

Escritor Antonio Miguel Faria Senatore, revelando histórias
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RESGATE NA FRONTEIRA

Versões do crime não batem e como um dos seqüestradores tem passagem por tráﬁco de drogas, a polícia investiga se tudo não teria sido um acerto de contas

PCDF apura se dívida de
carro motivou o sequestro
Metrópoles c/ Redação

Foto: PCDF

A

pós o resgate de Ivanildo da
Silva Rodrigues Magalhães
num cativeiro na Vila Pedro
Neca em Porto Esperidião anteontem
por policiais federais, civis e militares
do Distrito Federal e de Cáceres e
região, a Polícia Civil do DF. trabalha
com a hipótese de que a vitima tenha
sido seqüestrada, por causa de uma
dívida de R$ 80 mil referente à
compra de uma caminhonete, e talvez
haja relação com tráfico de drogas.
No resgate de Ivanildo, três
pessoas foram presas: Mário Elizario
da Silva, 50, Leonardo Teixeira da
Rocha, 29, e Osvaldo Donizete
Garcia, 49. Este último disse, em
depoimento, que não houve
seqüestro: “Só queria receber o meu
dinheiro”. Porém, as versões do que
realmente ocorreu ainda não batem.
Como Osvaldo tem passagem por
tráfico de drogas, a polícia investiga
se tudo não teria sido motivado por
um acerto de contas.
Conforme já divulgado, no
último dia 6, Ivanildo estava saindo de
casa quando dois homens abordaram
seu carro e o espancaram, antes de
levá-lo. Os suspeitos abandonaram a
família dele na BR-060, mas levaram
o homem em outro veículo.
A princípio, o caso foi tratado
como roubo com restrição de
liberdade, ou seja, sequestrorelâmpago. Mas, após 24 horas do
fato, sem notas referentes ao
paradeiro do “seqüestrado”, a polícia

NASCENTES DO XINGU

Mestres e doutores da Unemat e UFMT já
podem se inscrever no Saneamento Básico
Assessoria c/ Redação

E

Sequestradores Mário Leonardo e Osvaldo, estão chaveados

passou a encarar a situação de maneira
diferente, transferindo a apuração
para a Divisão de Repressão a
Sequestros (DRS).
Segundo o delegado Leandro
Ricci, da DRS, a corporação continua
investigando, pois teriam sido
solicitadas como pagamento de
resgate duas caminhonetes e uma
quantia em dinheiro. Além disso,
houve a cobrança de outras parcelas
posteriores. “A quantia total do
resgate ficaria em torno de R$ 300
mil, valor bem acima dos R$ 80 mil da
suposta dívida”, destacou.
Parentes de Ivanildo, de
a c o r d o c o m a P C D F, t e r i a m

contratado um homem para levar a
caminhonete da família, além de uma
quantia em dinheiro, até os
seqüestradores. Um amigo de vítima
que mora em Mato Grosso ofereceu
outro veículo, de sua propriedade,
como a parte restante do pagamento
do resgate.
Em vídeo feito pela polícia no
cativeiro, Ivanildo conta que ficou no
local por cerca de 10 dias e agradece o
resgate. No cativeiro de Ivanildo, a
polícia encontrou também uma picape
e R$ 100 mil. Os presos foram
indiciados por extorsão mediante
seqüestro, podendo pegar pena de 12 a
20 anos de cadeia.

stão abertas as inscrições para o
Programa de Educação em
Saneamento Básico
desenvolvido pela Nascentes do Xingu,
empresa responsável pela gestão de 24
concessões de água e esgoto no estado
de Mato Grosso. A iniciativa concede
bolsas de estudo para alunos de
mestrado e doutorado da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) e
Universidade Estadual de Mato Grosso
(Unemat). O período para se inscrever
vai até o dia 10 de abril de 2018.
Podem participar do programa
acadêmicos aprovados em processo de
seleção de programas de pós-graduação
stricto sensu 2018/01 nas duas
instituições, que tenham sido
reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), do Ministério da
Educação (MEC). O valor mensal para
bolsistas de mestrado será de R$
1.800,00 e o de doutorado R$ 2.200,00.
O diretor-presidente da
Nascentes do Xingu, Julio Moreira,
explica que o objetivo da iniciativa é
ampliar e estimular os estudos sobre
saneamento básico no país. Para o
coordenador de Programas de Pós-

Graduação em Ecologia e Conservação
da Biodiversidade da UFMT, Victor
Lemes Landeiro, essa aproximação da
iniciativa privada com a pesquisa
científica é excelente.
Para a assessora de pósgraduação da Unemat, professora
Fátima Iocca, uma preocupação
constante na instituição tem sido
ampliar sua atuação no cenário matogrossense por meio do desenvolvimento
de pesquisas e a oferta de programas
stricto sensu a toda comunidade. “Nesta
perspectiva, a Unemat parabeniza a
Nascentes do Xingu ao lançar este
programa, que amplia as possibilidades
e potencializa a parceria com a
instituição, contribuindo com a
formação do espírito crítico para
responder, sobretudo, aos problemas do
Estado, ” pontuou.
As bolsas ofertadas entrarão
em vigor até o máximo de três meses
após a publicação do resultado pela
banca avaliadora, que será divulgado no
dia 30 de julho de 2018. Para mais
informações ou dúvidas sobre o
programa mande um e-mail para
educacaoemsaneamento@nascentesdo
xingu.com.br ou ligue no 65 3318-0517.
Foto: Arquivo

VALORIZADO

Taques ocializa Dr. Leonardo
como líder do governo na ALMT
D.C c/ Redação

O

deputado estadual Leonardo
Albuquerque (SD) vai assumir a
função de interlocutor do
Executivo no Parlamento Estadual. Isto
porque, ele passa a responder pela
liderança do Governo na Casa de Leis,
em substituição ao deputado estadual
Dilmar Dal'Bosco, que entregou o cargo
na última terça-feira (13). Diante da
possibilidade de rompimento entre o
DEM e o PSDB por conta do pleito de
outubro deste ano, o democrata optou
por não exercer mais a função.
Ele, entretanto, não admite o
fato e alega que deixou o cargo para se
dedicar a sua campanha eleitoral, tendo
em vista que buscará a reeleição em

2018. O parlamentar acredita que fica
inviável a sua permanência no cargo,
pois buscará passar mais tempo no
município de Sinop, onde possui base
eleitoral. Antes disso, entretanto, o
democrata comunicou a sua decisão ao
governador Pedro Taques (PSDB).
Apesar do atual cenário
político-partidário, Dilmar garante que
fato de ele deixar a função de líder do
Governo não significa que ele irá romper
com o Executivo Municipal.
“Agradecido pela confiança recebida,
quero ratificar meu íntimo desejo que
vossa excelência continue firme no
propósito de governar com austeridade,
respeito com a coisa pública e às
Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo passa a ser braço direito de Taques

pessoas, especialmente nesses tempos
que a crise financeira assola todas as
unidades da federação. Encerro este
ciclo, porém a parceria e o
companheirismo continuam”, pontuou.
Desde o início do ano o
Democrata vem ameaçando deixar o
posto. Ele, inclusive chegou a entregar o
cargo a Taques, mas, na oportunidade,
recuou a pedido do próprio governador.
A decisão de Dilmar também é
reflexo do atual posicionamento de seu
partido no que tange a eleição deste ano.
Na última semana, o Democratas
(DEM), em convenção nacional,
deliberou por candidatura própria em
Mato Grosso para reforçar o nome do
deputado federal Rodrigo Maia a
presidência da república. Até o
momento, os mais cotados são o exsenador Jaime Campos e o ex-prefeito
de Cuiabá Mauro Mendes.
Dilmar responde pela liderança
do Governo no Parlamento Estadual
desde agosto de 2016. Ele assumiu o
posto no lugar do deputado estadual
Wilson Santos, que se licenciou da
Assembleia para disputar a eleição para
Prefeitura de Cuiabá.
Diante disso, Dr. Leonardo será
o terceiro parlamentar a ocupar este
posto durante a gestão de Taques. Ainda
neste semestre ele enfrentará grandes
desafios como garantir a aprovação do
Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e
também da reforma administrativa que o
governador Pedro Taques pretende
promover visando economia aos cofres
públicos.
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QUATRO MORTOS

Traficantes fortemente armados, trocaram tiros com a policia na região central de Goiás, sendo 4 baleados e mortos e 2, presos com 200 quilos de cocaína e armas

Mula de Lacerda integrava
quadrilha presa em Goiás
I.N c/ Redação
Foto: OBS-Comunicações

Q

uatro pessoas morreram e
duas foram presas na noite
de anteontem (14) após
confronto com a Polícia Militar
em Itaberaí, região central de
Goiás, conforme informações,
dois dos envolvidos, conhecidos
traficantes de Pontes e Lacerda,
um deles de iniciais D. A. J. S, 27,
identificado como nego.
O confronto e mortes
aconteceram durante operação
policial que resultou na
apreensão de aproximadamente
200 kg Cloridrato de Cocaína,
três veículos, um fuzil Cal 556, e
três pistolas e a detenção de 2
criminosos.
O entorpecente, avaliado
em aproximadamente 10 milhões
de reais, estava sendo escoltado
por quatro criminosos que ao
notarem a presença das Equipes,
optaram pelo confronto.
No momento da
abordagem, o veículo que estava

alguns atingidos e socorridos ao
PS Itaberai, onde quatro deles,
vieram a óbito.
Segundo a corporação, os
traficantes estavam armados com
fuzil e pistolas, e resistiram à
abordagem policial. Dois
homens, que ajudavam na escolta
da droga, foram presos. O capitão
Fábio Costa disse, do Grupo de
Radiopatrulha Aérea da PM
(Graer), os seis indivíduos
transportavam a droga do Mato
Grosso para Goiânia.
“Estávamos sabendo que
viria o carro com droga para a
capital. Na tentativa de
abordagem, abordamos um

veículo com dois indivíduos, e o
outro carro fugiu.
Eles abandonaram
veículo em um canavial. Quando
as equipes chegaram, os
criminosos começaram a atirar, e
foi feito o revide.
Os mulas baleados
chegaram a ser socorridos e
levados para uma unidade de
saúde de Itaberaí, mas quatro
acabaram morrendo no hospital,
contou o capitão.
Os presos, um jovem de
27 anos e um homem de 37,
informaram à polícia que
receberiam R$ 20 mil para o
transporte da droga.

INCONSTITUCIONAL
No fogo pesado, 200 kg de coca apreendidas e 4 mulas mortos

com duas pessoas foi parado
pelos policiais e os dois
ocupantes presos.
“O outro, que estava com

a droga, só parou em um canavial.
Logo que eles deixaram o veículo
no local, a PM se aproximou e
houve este confronto, sendo

Ministro do STF pede julgamento
de ação que pode dar fim ao Gaeco
O.D c/ Redação

Foto: Rogério Florentino

DOAÇÕES SOCIAIS

Comarca de S. J. Quatro Marcos
seleciona entidades para cadastro
Assessoria

A

Comarca de São José dos
Quatro Marcos divulgou
o Edital nº 4/2018-DF,
que convoca as instituições
públicas e/ou privadas com
finalidade social para
participarem do cadastro e
habilitação para obter recursos
financeiros.
Os valores são oriundos
das prestações pecuniárias, das
composições civis, das
transações penais e suspensão
condicional dos processos
realizados na referida comarca.
Um dos objetivos é fortalecer as
entidades selecionadas enquanto
espaço de promoção do

desenvolvimento humano e
comunitário.
O prazo das inscrições é
de 30 dias a partir da publicação
do edital. O cadastro deverá ser
realizado na Diretoria do Foro da
Comarca de São José dos Quatro
Marcos, das 13h00 às 18h00. O
endereço é Av. Getúlio Vargas,
s/n°- bairro Jardim Vista Alegre.
O projeto deverá ser
apresentado em duas vias, no
prazo de dez dias. Após análise
será publicada a lista de
instituições habilitadas.
Podem concorrer as
entidades que possuam pelo
menos um ano de funcionamento;
Foto: Arquivo

Cadastro e habilitação deve ser feito no fórum de Quatro Marcos

que tenham sede própria na
comarca; desenvolvam ações
continuadas de caráter social nas
áreas da assistência social
voltadas à criança e ao
adolescente; sejam entidades
p a r c e i r a s
n o
recebimento/acolhimento e
cumpridores de prestação de
serviços à comunidade; atuem
diretamente no trabalho de
ressocialização de crianças e
adolescentes em conflito com a
Lei; atuem diretamente no
atendimento e/ou tratamento aos
usuários de substancias
psicoativos e apresentem projetos
compatíveis com os requisitos do
edital.
Não podem participar
empresas privadas com fins
lucrativos; entidades
conveniadas com outras
instâncias do Poder Judiciário;
instituições de ensino da rede
pública ou privada que
promovam ensino superior,
médio e fundamental e técnico,
exceto as escolas de organizações
filantrópicas; fundações e
instituições empresariais;
organizações internacionais;
entidades que não possuem um
ano de funcionamento; entidades
que não possuem sede própria na
comarca e órgãos ou fundações
de administração direta do
Governo Federal, Estadual,
Municipal e do Poder Judiciário.

Lei Complementar que institui o Gaeco seria inconstitucional

O

ministro do Supremo
Tribunal Federal
Alexandre de Moraes
pediu, no último dia 23, que o
plenário retome o julgamento da
A ç ã o
D i r e t a
d e
Inconstitucionalidade (Adin)
movida pelo Partido Social
Liberal (PSL). Ela poderá dar fim
ao Grupo de Atuação em
Combate ao Crime Organizado
(Gaeco) em Mato Grosso.
A Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) foi
proposta pelo Partido Social
Liberal (PSL), que questiona o
artigo 3º da lei, que prevê que o
coordenador do Gaeco é um
representante do Ministério
Público nomeado pelo
procurador-geral de Justiça, e o 6º
que o grupo tem seu orçamento
vinculado à proposta
orçamentária do Ministério
Público.
A ação questiona ainda
dispositivos da Lei
Complementar 27/1993 (Lei
Orgânica do Ministério Público
do Mato Grosso). Segundo o
PSL, a lei que institui o Gaeco
seria inconstitucional por

estabelecer um poder hierárquico
do Ministério Público sobre as
Polícias Civil e Militar, algo não
previsto na Carta Magna quando
fala das atribuições dos
promotores de Justiça.
O partido protesta
também sobre a possibilidade do
Gaeco instaurar procedimentos
administrativos de investigação e
o inquérito policial. O PSL aponta
que não cabe a representantes do
Ministério Público realizar
diretamente diligências
investigatórias ou instaurar e
presidir procedimentos
administrativos criminais - essas
seriam atribuições policiais, entre
outros argumentos.
Caso a ação, presente na
pauta da terça-feira seja julgada,
será discutido se os atos
normativos impugnados usurpam
competência privativa do Poder
Executivo; se estabelecem
subordinação hierárquica entre
servidores da polícia civil ou
militar e membros do Ministério
Público e se é constitucional a
atuação investigatória de
membros do Ministério Público.

Cáceres-MT, sexta-feira 16 de março de 2018

GERAL

06

LADRÃO E HOMICIDA
Meliantes brasileiros, um deles assassino cruel e fugitivo de Vila Bela, o outro,
ladrão perigoso, levaram uma surra na cadeia boliviana antes da expulsão

Policiais bolivianos entregam
ladrão e homicida ao Gefron
Da Redação

Fotos: Gefron/MT

Sidney Funari Jr. e Igor Frazão, expulsos da Bolívia

D

ois perigosos bandidos,
Sidney Funari Junior (25) e
Igor Frazão dos Santos (23)
que estavam presos na cidade da San
Ignácio, na Bolívia, foram
extraditados na última quarta-feira
(14) do vizinho país para o Brasil.
Na tarde desta quarta-feira,
os dois brasileiros foram entregues
na barreira sanitária do
INDEA/CORIXA, na localidade da
Corixa em Cáceres, pela Polícia
Boliviana e pelos agentes do serviço
de imigração do país.
Segundo o serviço de
segurança do país boliviano os dois

estavam colocando em risco a
sociedade do país, e por isso foram
presos, porém na cadeia teriam sido
agredidos pelos outros presos
bolivianos. De acordo com os relatos
o suspeito Sidney Funari Junior é
foragido da Cadeia Pública da
cidade de Vila Bela da Santíssima
Trindade.
Os brasileiros extraditados
foram entregues aos policiais civis
da cidade de Vila Bela, onde
cumpriram as penas. Sidney
responde pelo homicídio de um
homem de 58 anos, assassinado com
golpes de faca e pedradas em junho

de 2015 em Pontes e Lacerda.
A vítima Cícero Lene
Ferreira Doroteu possuía histórico
criminal e foi morta durante a
madrugada de 19 de junho de 2015,
no bairro Altos da Glória. O corpo
foi localizado despido,
ensangüentado, apresentando pelo
menos 13 perfurações na região
lombar e lesões provenientes de
pedradas na cabeça.
Igor, comparsa de Sidney,
cumpria pena por roubo e estava
escondido na Bolívia, suspeitandose que ele pretendesse roubar e
trocar bagulhos por cocaína.
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COPA DO BRASIL

Timbu havia vencido o primeiro round por 2 a 1 e jogava em Cuiabá por um empate, segurando o jogo, mas ao apagar das luzes derrubou o Dourado na grama

Náutico despacha o Cuiabá
em jogo na Arena Pantanal
Redação c/ O.E

Foto: Pedro Lima

P

recisando vencer por dois
gols de diferença, (o empate
era do adversário e vitória de
um gol levava o jogo para os
pênaltis), o Cuiabá mesmo jogando
na Arena Pantanal, em casa, apesar
de portões fechados, sem torcida,
sucumbiu a força do Náutico do
Recife e foi
A partida válida pela terceira
fase da Copa do Brasil, na Arena
Pantanal, (jogo de volta) terminou
em 1 a 0 para o visitante, gol
marcado por Ortigoza e como já
havia vencido a partida de ida por 2 a
1, o Timbu confirmou a classificação
para a quarta fase da competição
nacional.
Com apenas uma alteração

na equipe titular em relação ao
último jogo, contra o Bahia pela
Copa do Nordeste, tirando Jóbson
para a volta do volante Josa, o Timbu
adotou uma postura mais defensiva,
esperando o Cuiabá no campo de
defesa e tentando encaixar os contraataques, tentando buscar apenas uma
bola para abrir vantagem.
Os primeiros minutos de
jogo foram equilibrados, as duas
equipes se posicionando. A primeira
oportunidade de gol foi do Náutico,
em uma cobrança de falta, o goleiro
do Cuiabá se adiantou e por pouco
não levou o primeiro. O juiz pegou
um desvio e marcou escanteio. Na
seqüência o Dourado chegou com
Bruno Alves, mas o zagueiro Breno

tirou, salvando o time
pernambucano. Depois dos 15
primeiros minutos de jogo o Cuiabá
passou a dominar a partida e o
Náutico a jogar mais fechado,
aproveitando a vantagem e tentando
evitar de levar gol. Aos 26, escanteio
para o Cuiabá, a zaga pernambucana
deu bobeira e deixou Ednei livre. Ele
subiu sozinho, mas o goleiro Bruno
estava ligado no lance e ficou com a
bola. O Cuiabá continuou insistindo
e no finalzinho do tempo normal
Bruno Alves invadiu a pequena área,
tirou do goleiro, limpou a jogada,
mas bateu para fora.
No retorno do intervalo o
Cuiabá voltou se impondo, já no
primeiro minuto, Hiltinho arriscou

PLACAR 2017

Secretaria de Esportes, Cultura
e Lazer divulga resumo de ações
Assessoria

A

Secretaria Municipal de
Esportes, Cultura e Lazer, que
está sob comando do secretário
Valdeci Garcia divulgou recentemente
um balanço das atividades durante o ano
passado com ações significativas para o
desporto da cidade.
Neste primeiro trimestre de
2018, os atletas dispõem de um
reformado espaço físico do Estádio
Municipal Vicente José Lopes, com
gramado, banheiros, sala de
concentração e vestiários, que se
encontravam extremamente danificados
e foram restaurados. As arquibancadas e
muro estão de cara nova, com pintura e
reparos em toda a sua estrutura. A praça
localizada na frente do Estádio, um
ponto de lazer e de prática esportiva foi
totalmente remodelada.
A quadra de vôlei de areia, por

exemplo, teve seu alambrado totalmente
trocado. Vale ressaltar que a rede elétrica
da Praça e do Estádio foi parcialmente
substituída após um curto-circuito.
Outro destaque da Secretaria
Municipal de Esportes foi melhorar
campos e quadras localizadas da zona
rural e o campo do distrito de Lucialva,
por exemplo, foi totalmente
revitalizado. Sem falar do apoio ás
competições esportivas das
comunidades Mirassolzinho II e
Altelândia, que receberam
equipamentos para a realização e troféu
para premiação.
O secretário disse que nos
últimos meses, ele se preocupou-se com
a valorização da prática esportiva, vindo
a investir em produtos essenciais, como:
bolas, redes e luvas e ainda no primeiro
semestre de 2017, a Secretaria
Foto: Assessoria

Futebol amador ganhou muito em Jauru no ano passado

promoveu com sucesso a 1ª Copa Jauru
de Futebol para Veteranos. Um evento
que movimentou os praticantes de
esporte na cidade, assim como a Copa
Municipal de Futebol. No projeto, Tarde
Esportiva, a Secretaria buscou valorizar
e promover o esporte de rua.
Pensando em melhorar o
desempenho escolar e a formação do
indivíduo como cidadão, a Secretaria de
Esporte também disponibilizou o
projeto Escolinha de Futebol. Em
parceria com a Secretaria Municipal de
Educação e com total apoio do prefeito
Pedro Ferreira, a Secretaria de Esportes
ofereceu todo o suporte necessário para
que seus atletas representassem o nome
de Jauru nos Jogos Escolares da
Juventude; bem como na Copa André
Maggi, na 1ª Copa Futsal Monsenhor
Celso Duca, realizada em Araputanga, e
no Campeonato Mato-grossense de
Seleções Municipais (fase regional).
Através da Prefeitura
Municipal, a Secretaria também
estimulou ações independentes voltadas
ao esporte, como por exemplo, no 1º
Desafio de Mountain Bike de Jauru, que
contou com a participação de muitos
competidores, e teve toda a sua renda
revertida á APAE-JAURU.
Concluindo ele disse que a
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer
revitalizou a Biblioteca Pública
Municipal 'José de Alencar', que se
encontrava desativada. O espaço agora
está totalmente informatizado e com
acesso gratuito à internet. Além disso, a
Biblioteca ganhou novos exemplares de
conteúdo literário e acadêmico, como
também novo mobiliário para melhor
atender seus freqüentadores.
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Dourado caiu na Arena e deu adeus a Copa do Brasil

um chute a gol de longe, mas a bola
passou por cima da trave. Aos 10
minutos, o Dourado chegou com
muito perigo. Jenison mandou para o
gol, a bola bateu na trave e ficou com
goleiro. Para alívio dos
pernambucanos.
Depois de mais de 10 minutos
de pressão o Náutico esboçou reação,
partiu para o ataque, mas não conseguiu
uma boa finalização. O Cuiabá
continuou buscando o gol e o Náutico se
segurando, arriscando muito pouco,
apenas nos contra-ataques.

Aos 40, em uma jogada
embolada na pequena área, a zaga deu
bobeira, após um cruzamento de
Rogerinho, Jóbson tentou de cabeça e a
bola se ofereceu dentro da área para
Ortigoza e enquanto a defesa pedia
impedimento, o atacante do Timbu
mandou para o fundo da rede, abrindo o
placar e deixando o Náutico em uma
situação ainda mais confortável.
O jogo foi até quase 50
minutos, mas não deu para o time Matogrossense. Partida terminou em 1 a 0
para o Náutico que ficou com a vaga na
quarta fase da Copa do Brasil.
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Vencer uma nova etapa é um sentimento indescritível, e hoje
queremos parabenizar nossa querida amiga Rosane
Vasconcelos pela conquista do seu doutorado. Sabemos das
dificuldades que você enfrentou e ultrapassou com muita
determinação, nunca se deixando abater e sempre
acreditando no seu potencial. Agora amiga querida sinto a
alegria pela sua vitória, porque a sua luta não foi em vão.
Que Deus te abençoe nessa nova jornada agora como
Doutora. Parabéns!!!

By Rosane Michels

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

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

Nossos parabéns a Ednei que celebrou mais um ano de vida. Que
Deus lhe conceda felicidades e realizações nesse novo ano.
Mais um ano reunido com amigos e familiares, Claudiney,
conhecido por Xônei, festejou data nova. Em coro os
familiares e companheiros do rotary entoaram o tradicional
Parabéns a você. Que essa data se repita por longos anos
com saúde e paz é o que lhes desejamos.

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

***********************
Áries

Leão

Júpiter em Escorpião começa a firmar e
efetivar seu movimento retrógrado
provocando alguns atrasos
relacionados a pagamentos em
sociedades ou parcerias financeiras.
Um empréstimo de uma grande
instituição financeira, pode ser
reavaliado e até mesmo adiado.
Reavalie também novos investimentos.

Júpiter em Escorpião começa a firmar e
efetivar seu movimento retrógrado
indicando um período de renovação de
sua casa e de relacionamentos
familiares que valem a pena manter. O
momento pode envolver a
possibilidade de compra de um imóvel
que há muito tempo você deseja.

Júpiter em Escorpião começa a firmar
e efetivar seu movimento retrógrado
provocando a reavaliação de alguns
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Uma antiga parceria ou
sociedade comercial pode voltar a
fazer parte de seus planos. Uma
pessoa do passado pode voltar à sua
vida.

Virgem

Júpiter em Escorpião começa a firmar e
efetivar seu movimento retrógrado
indicando dias de revisão e limpeza de
alguns sentimentos e pensamentos. Um
projeto antigo pode voltar a fazer parte
de seus planos e trazer uma nova
possibilidade de contrato. Um contato
comercial antigo pode ser retomado.

Gêmeos

Libra

Júpiter em Escorpião começa a
firmar e efetivar seu movimento
retrógrado provocando atrasos em
projetos, especialmente no trabalho.
O momento pode envolver o retorno
de um antigo trabalho, que precisou
ser engavetado. O momento é bom
para a retomada de um programa de
saúde.

Júpiter em Escorpião começa a firmar
e efetivar seu movimento retrógrado
indicando a necessidade de rever
ganhos e gastos e evitar tudo o que é
desnecessário. O momento pode
envolver o retorno de um antigo
projeto, que certamente trará melhora
em seus investimentos e rendimentos.

Júpiter em Escorpião começa a firmar e efetivar seu
em Escorpião começa a firmar
Capricórnio
Sagitário eJúpiter
movimento retrógrado indicando um
efetivar seu movimento retrógrado

em Escorpião começa a firmar
Aquário eJúpiter
efetivar seu movimento retrógrado

período de retomada de projetos em
equipe. Uma antiga equipe de trabalho
pode ser acionada e reorganizada. O
período pode indicar o retorno de
antigos contatos comerciais,
importantes para novos projetos.

indicando a possibilidade de retorno
de projetos profissionais do passado.
Uma empresa, da qual já fez parte,
pode voltar a procurar você. O
momento é ótimo para reavaliar seu
caminho profissional e carreira.

provocando a necessidade de
interiorização e reflexão. O momento
é ótimo para o planejamento de um
grande projeto ou para organizar seus
projetos de trabalho. Período ótimo
para meditar e praticar atividades que
unam mente e corpo.

Destaque especial ao jovem Luiz Henrique
Dutton Costa que inicia sua vida acadêmica
no concorrido curso de Direito da Unemat
para a alegria dos pais Simone e Marcelo
Costa. Parabéns Luiz Henrique!!!

Câncer

Júpiter em Escorpião começa a firmar e
efetivar seu movimento retrógrado
indicando a possibilidade de retorno de
um amor antigo. Um romance, que tem
sido desenhado pelo Universo, pode
passar por um momento de estagnação.
É hora de rever suas reais
possibilidades. Um filho pode retornar, depois de algum
tempo fora.

Escorpião Júpiter em seu signo começa a firmar
e efetivar seu movimento retrógrado
provocando atrasos em projetos
pessoais e profissionais. O período,
que dura alguns meses, pode trazer de
volta a possibilidade de contratos
com empresas que você já fez parte
ou manteve contato no passado.

Peixes

país. Medite.

Júpiter em Escorpião começa a firmar e
efetivar seu movimento retrógrado
indicando a necessidade de rever seu
caminho espiritual e filosofia de vida. O
período pode envolver a retomada de
um sonho, que tem a possibilidade de
estar relacionado a uma viagem
internacional ou mesmo a mudança de

