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FIM DA GREVE

Após mais de dois meses em greve, Unemat
retorna as atividades nesta segunda-feira (8)
Foto: Moisés Bandeira

O retorno às aulas da Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) foi marcado para a próxima segunda-feira (08), em todos os
campus da Instituição. A decisão foi anunciada pela Associação dos
Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso (Adunemat), em
reunião realizada na manhã de ontem. Página 04

BAZAR BENEFICENTE

Acontece hoje o Bazar "Fashion Luz"
em prol do hospital O Bom Samaritano

Foto: JCC
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Decisão aconteceu em reunião com representantes da Adunemat, Reitoria, Sintesmat e União Estadual dos Estudantes
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Os bandidos estão vencendo

Nosso coração precisa
de renúncias
Precisamos acostumar o coração a fazer
renúncias, para que possamos crescer na
têmpera, na disciplina e na vontade de Deus
“Se alguém quer me seguir, renuncie a si
mesmo, tome sua cruz e me siga” (Mateus
16,24).
A primeira coisa para estarmos atrás
de Jesus é renunciarmos a nós mesmos. É
difícil renunciarmos à nossa vontade,
porque estamos tão cheios de vontade
própria, que abrir mão dela se torna um
grande duelo em nossa vida. Até
compreendemos a vontade de Deus, mas
quando ela contraria a nossa vontade, os
nossos gostos e tudo aquilo que queremos,
vamos deixando de lado a vontade d'Ele.
Para sermos amigo de Jesus, para
entrarmos em Sua escola e conseguirmos
realmente ser um discípulo d'Ele,
precisamos trabalhar a própria vontade e
contrariá-la muitas vezes. Precisamos
renunciar até mesmo às coisas que são boas
e necessárias. Eu sei que entre assistir a uma
televisão, quando se está cansado, e ler a
Bíblia, é melhor ver a televisão. A carne
pede isso, mas o seu espírito precisa da
Palavra de Deus.
Não é para ficar o dia todo lendo a
Bíblia, mas é preciso, em muitos momentos,
contrariar a vontade própria e não se deixar
guiar por ela. Dei o exemplo da Bíblia,
porém existem tantos outros que eu poderia
dar. Você olha para a sua vida e percebe
quantas coisas quer fazer, mas sabe que
precisa fazer outra coisa para ter uma vida
familiar estável e sadia. Para ter uma vida
abençoada, renúncias são necessárias! Mas,
no mundo em que vivemos, a palavra
“renúncia” não está em moda, mas está
sendo desprezada. Precisamos acostumar
nosso coração a fazer renúncias, para que
possamos crescer na têmpera, na disciplina
e na vontade de Deus.
A segunda coisa: tome, pegue e
abrace a sua cruz. Abraçar a cruz não é pegar
uma cruz de metal ou ter uma no peito e
viver abraçado a ela. Você deve ter uma cruz
em casa e por onde for, mas 'abraçar a cruz' é
abraçar a vida, as situações complexas e
difíceis; abraçar muitas situações que não
gostaríamos de estar passando e vivendo
como doenças, sofrimentos, contrariedades,
problemas com filhos e com o casamento.
A nossa vida não é uma 'lua de mel'.
Pode até ser que, em alguns dias, ela seja,
mas nem sempre dá para ser assim! É
importante abraçar a vida com amor, por
maior que seja a dureza e a dificuldade que
enfrentamos. Se fizermos isso, se
renunciarmos à nossa vontade própria, se
abraçarmos nossa cruz de cada dia,
poderemos seguir o Senhor, ir atrás d'Ele,
porque é Ele quem vai nos ajudar a viver as
renúncias e carregar a nossa cruz com mais
amor.
Deus abençoe você!
Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova.

Há décadas tanto a violência quanto a
corrupção não param de crescer no Brasil,
muito mais do que o aumento demográfico, do
que o PIB e outros indicadores econômicos e
sociais. Antes, pelo menos era o que a grande
“mídia” informava, essas duas mazelas
estavam presentes nas grandes cidades, onde
estão concentradas grandes massas
demográficas e muito mais nas estruturas do
governo federal que abocanha a maior parte
dos impostos arrecadados no país, que acabam
alimentando a corrupção.
Ante a omissão dos poderes
constituídos, da morosidade e pouca
efetividade das ações dos órgãos de controle, a
corrupção ganhou espaço e fortaleceu sua
musculatura e o roubo aos cofres públicos
passou a ser quase que uma rotina e atingiu
organismos federais, estaduais e municipais e
todos os poderes.
Muita gente argumenta que ao verem
os que ocupam o ápice da pirâmide roubarem
abertamente, também os bandidos “comuns”
passam a agir com mais desenvoltura. Os
roubos, furtos, estupros, sequestros, as
famosas saidinhas de bancos e casas lotéricas,
os arrastões nas praias, nas ruas, praças,
túneis, condomínios passam a ser cada vez
mais frequentes. A população vive com medo
e com razão.
Resultado, a população brasileira é
roubada triplamente. Primeira pelos bandidos
de colarinho branco, muitos buscam um
mandato para aparelharem as estruturas de
poder e ali colocarem seus comparsas e
poderem meter a mão no dinheiro público.
Esses ladrões de colarinho branco inventaram
um sem número de subterfúgios para estarem
a salvo dos braços da lei, como o foro
especial, para poderem ser julgados apenas
pelas instâncias superiores do poder
judiciário, o chamado “foro privilegiado”.
Utilizando deste atalho acabam
escapando das mãos de juizes de primeira
entrância e por estarem acobertados por
mandatos eletivos ou cargos como secretários
de estado, parlamentares
estaduais ou
federais, senadores, governadores , ministros
e presidentes da República são figuras
especiais, quase intocáveis. Acabam sendo
protegidos também pela morosidade da
justiça e pela impunidade, tráfico de
influência e outros privilégios.
Outra forma de proteger criminosos
no Brasil é o chamado segredo de justiça.
Bandido “pé de chinelo” quando é preso
imediatamente é algemado, a prisão é
registrada com um grande estardalhaço e os
ladrões de colarinho branco não podem ser
algemados, seus processos tramitam longe dos
olhares e conhecimento da sociedade. A
Terceira forma da população ser roubada é
através de uma pesada carga tributária que
jamais é revertida em serviços públicos de
qualidade.
Existe apenas um ponto em comum
entre essas duas categorias de bandidos: o uso
da tornozeleira eletrônica. Os bandidos pé de
chinelo por cometerem “crimes de menor
poder ofensivo” e, ao mesmo tempo pelo
fato das penitenciárias e cadeias públicas
estarem super lotadas, acabam gozando deste
benefício, podem continuar circulando
livremente, desde que usem a famosa
tornozeleira eletrônica.
Mas isto não impede que essas duas
categorias de bandidos continuem cometendo

seus crimes, uns assaltando e aterrorizando a
população em suas casas, nas ruas e outros
locais públicos e os bandidos de colarinho
branco roubando os cofres públicos ou
tentando obstruir a ação da justiça como fazem
senadores, ex ministros, ex governadores, ex
deputados e ex presidentes da republica, que
circulam com este ornamento eletrônico sem o
menor pejo.
Para garantir a realização dos jogos
olímpicos foram mobilizados grandes efetivos
das forças armadas, da polícia federal, dos
organismos de segurança estaduais e
municipais no Rio de Janeiro, um aparato
nunca visto, com aviões, helicópteros,
submarinos, tanques etc. Mas o Brasil não é
apenas o Rio de Janeiro e alguns outros
aeroportos do país. Enquanto isto, os bandidos
do Rio Grande do Norte demonstram sua força
e fazem atos que tanto amedrontam a
população como demonstram que o governo
daquele estado, mesmo com o apoio das forças
armadas, não tem condições, como na maioria
dos estados, de garantir a segurança para a
população.
Durante vários meses em anos
recentes o chamado “novo cangaço”
aterrorizou diversos municípios de Mato
Grosso e também ações semelhantes foram
realizadas em diversos outros estados,
principalmente no Centro Oeste.
Recentemente informações indicam
que diversos tipos de crimes apresentaram
aumento em Mato Grosso, principalmente no
maior aglomerado urbano do Estado Cuiabá e
Várzea Grande. No Brasil como um todo,
além de mais de 55 mil assassinatos por ano, e
milhões de outros crimes, também a violência
contra a mulher passou a ser uma situação
recorrente, estimando-se que por ano mais de
cem mil estupros são cometidos em nosso
país.
Quanto aos bandidos de colarinho
branco parece que estão ganahando de braçada
este jogo de gato e rato. Protegidos por leis
brandas, pela morosidade da justiça e pela
certeza de que a impunidade age a seu favor,
não temem nada, pois sabem que o crime
compensa, afinal roubam milhões ou bilhões e
se fizerem a delação premiada, como o bom
ladrão, terão seus pecados políticos e sociais,
por terem roubado os cofres públicos,
perdoados ou suas penas reduzidas em muito,
praticamente nenhuma penalidade mais
severa que poderia desestimular outros
bandidos travestidos de autoridades a serem
tentados e meter a mão no dinheiro público.
Um dos fatos que a opinião pública
não consegue entender é como a operação lava
jato sob a batuta do Juiz Sérgio Moro ja
realizou diversas prisões e condenações e os
polícitos, deputados federais e senadores, que
constam da LISTA DO JANOT continuam
livres, leves e soltos, rindo da cara do povo.
Um caso a pensar!
Ou o Brasil acaba de verdade com a
violência e a corrupção ou seremos
governados por bandidos, `a semelhança de
alguns países africanos, asiáticos ou vizinhos
nossos na América Latina e Caribe. A
permanecer esta pusilanimidade este cenário
não tardará a ser uma triste realidade.
JUACY DA SILVA, professor universitário,
titular e aposentado UFMT, mestre em
sociologia, articulista de A Gazeta. Email
professor.juacy@yahoo.com.br Blog
www.professorjuacy.blogspot.com
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BOLAS PRETAS

Para os caminhões de lixo que a noite geralmente andam
em alta velocidade. Na noite da ultima quinta-feira por
volta das 21h 40, na Rua Joaquim Murtinho uma via de
grande movimento, foi visto um destes caminhões
andando a mais de 80 km/h, quem estivesse na frente que
saísse. A população solicita aos proprietários da empresa
de coleta de lixo que venham a ter com seus motoristas uma
conversa para lembra-los que estamos em perímetro
urbano, e não em pista de corrida.
BOLAS BRANCAS

Para os trabalhos realizados pela Policia Militar, pois são
vistas as viaturas diuturnamente realizando rondas e dando
baculejos em suspeitos de estarem aprontando arte em
Cáceres. Parabéns a toda corporação pela segurança dada
aos cacerenses.
BOLAS PRETAS

Para os vândalos que voltaram a atacar quebrando
hidrômetros e entortando placas de sinalizações nas ruas
de Cáceres. Quem flagrar em suas câmeras de segurança as
ações destes, basta denunciar a policia para que sejam
aplicadas as devidas punições. Só pra lembrar que os
hidrômetros são pagos pelos proprietários e as placas são
pagas pela população inclusive pelos vândalos através de
impostos cobrados.
BOLAS BRANCAS
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3223-1420
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Para o grupo do Ações Cooperativas de Apoio ao Leite
Materno e à Amamentação (ACALMMA), que incentivam
o aleitamento materno. Todos os anos promovem
atividades na Semana Mundial de Amamentação, com
mamães de primeira viajem e outras mães que abraçam
essa atitude de amamentar seu filho. Reuniões e trocas de
experiências neste período de atividades são bem comuns
assim como tirar as duvidas das futuras mamães. Sucessos
a toda equipe durante esta semana de muitos eventos.

Rosane Michels - Editora
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BAZAR BENEFICENTE

Denominado ”Fashion Luz" o Bazar Beneficente será realizado no espaço
do próprio bazar do hospital, e estará atendendo das 8h as 17 horas

Acontece hoje o Bazar "Fashion Luz"
em prol ao hospital O Bom Samaritano
Da Redação

Foto: JCC

O

grupo "Amigos do Bem"
em mais um projeto
voltado para o social
realiza hoje o Bazar Beneficente
para venda de roupas semi-novas
e novas. O evento de caráter
beneficente em prol do Hospital
O Bom Samaritano, está
imperdível, com muitas roupas de
grifes famosas, roupas seminovas e novinhas em folha,
calçados, acessórios e muito
mais.
Denominado ”Fashion
Luz" o Bazar Beneficente será
realizado no espaço do próprio
bazar do hospital, e estará
atendendo das 8h as 17 horas.
Segundo Zeli Carvalho,
integrante do grupo "Amigos do
Bem" foram arrecadadas cerca de
2 mil peças de roupas entre novas
e semi-novas e mais ou menos
500 pares de calçados. "São peças
lindíssimas que estarão sendo
comercializadas em prol do

preparação para esse dia especial,
com o trabalho voluntário dos
integrantes do grupo "Amigos do
Bem", que roubam horas do seu
dia a dia em prol de uma causa tão

nobre que é auxiliar o Hospital O
Bom Samaritano que precisa da
ajuda de todos. Vale conferir!
Deixamos o convite a população
para que prestigie o evento.

DEBATE

Após audiência, Câmara fará estudo técnico para viabilizar lei
que autorize o trabalho do Optometrista na saúde em Cáceres
Assessoria

A

câmara municipal de
Cáceres-MT, realizou na
noite de terça-feira, 02,
audiência pública para debater a
saúde visual no município, com a
possibilidade de atendimento por
Optometristas Bacharéis no
serviço público de saúde da
cidade.
O plenário da câmara
estava lotado de pessoas da
comunidade que reivindicam os
serviços de exames de vista para
pessoas mais carentes no
município. Durante mais de três
horas, Optometristas e
Oftalmologistas tiveram a
oportunidade de apresentar e
debater a importância do
atendimento dos Optometristas e
a não liberação do alvará sanitário
para abertura de gabinetes de
atendimento Optométricos.
O Dr. Paulo Salem,
advogado dos Optometristas,
veio de Cuiabá para defender a
Optometria e esclareceu para os
presentes à legalidade da
profissão, sua importância e os
benefícios dos serviços prestados
por estes profissionais.
"Esse tipo de audiência só
engrandece o conhecimento

Mais de 2 mil peças de roupas serão comercializadas no bazar

hospital, a causa nobre justifica a
sua presença e ajuda", destacou
Zeli. Os preços são atrativos
também, as roupas semi-novas

custarão de R$ 2,00 a R$ 30,00,
já as roupas novas os preços
variam de R$ 50,00 a R$ 150,00.
O JCC acompanhou a

MATERIAL INSERVÍVEL

Ciretrans estão promovendo descontaminação
dos veículos dos pátios para serem prensados
Da Redação

V

árias Ciretrans do Estado
estão promovendo
descontaminação dos
veículos nos pátios, mais de 2 mil
veículos já foram
descontaminados na região do
polo de Sinop. Ao todo, 1.796
motos e 248 carros já passaram
pelo processo e agora poderão ser
prensados.
Esta é a primeira etapa do
leilão de inservíveis realizada
pela empresa vencedora do
último certame, RFR - Comercio
e Reciclagem de Resíduos Ltda,
homologada no dia 13 de maio de
2016, pelo Departamento
Estadual de Trânsito (DetranMT).
Já passaram por este
processo os veículos dos pátios
das Ciretrans de Diamantino,
Tapurah, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Sorriso e Vera. Na
última semana de julho foi a vez

Sinop, Claudia, Colíder, Alta
Floresta, Guarantã do Norte,
Peixoto de Azevedo e Terra Nova
do Norte.
A ação faz parte do edital
que determina que antes da
trituração, a empresa vencedora
realize a retirada do material
inservível fazendo a separação,
descontaminação, prensagem e
pesagem de todo o material e só
então poderá transportar e
triturar.
Em entrevista ao chefe da
4º CIRETRAN em Cáceres,
Marcos Eduardo Ribeiro, o
mesmo informou que a
incineração dos veículos irá
acontecer em Cáceres também,
mas sem uma data prevista.
Segundo ele o pátio do
CIRETRAN de Cáceres
encontra-se lotado, com
aproximadamente 600
motocicletas e 30 automóveis.

Marcos explicou que os veículos
ficam a disposição e aguardando
a legalização dos documentos por
aproximadamente 90 dias, ou
seja, 3 meses, e após esse período
os veículos mais conservados vão
a leilão e os mais deteriorados são
incinerados.
Marcos ressaltou que para
este ano há previsão de acontecer
o leilão, mas que essa é uma
determinação que vem da capital
e não se tem até o momento a data
definida.
Marcos ressaltou ainda
que fazem parte do leilão de
inservíveis os veículos que estão
há mais de dois anos
abandonados nos pátios da
autarquia.
Para o DETRAN a meta é
prensar 3.056 toneladas de
material ferroso, ou seja,
aproximadamente 20 mil
veículos que não tem mais
condições de circular. Em 2015
foram prensados mais de seis mil
veículos na região metropolitana
e na região sul do Estado.

Foto: WEB

porque a falta de informação
sobre o trabalho deste
profissional é enorme. Os
oftalmologistas fazem denúncias
infundadas do trabalho desses
optometristas por reserva de
mercado, mas é a população
carente que perde com isso",
afirmou Paulo Salem.
Durante o evento as duas
profissões tiveram a
oportunidade de colocarem seus
pontos de vista sobre a situação
atual da saúde visual dos
cacerenses. Os Optometristas
Marcela Franco e Marco Aurélio
Amorim que são de Cáceres,
comemoraram o resultado da
audiência.
"A ideia era esclarecer
para a população os benefícios do
trabalho dos Optometristas e
demonstrar como os
Optometristas estão preparados
para praticar suas atividades no
município", disse Marcela.
O debate foi de altíssimo
nível, chegando à conclusão final
que a câmara fará um estudo
técnico e possivelmente um
anteprojeto de lei para a inserção
da Optometria no SUS, tudo será
feito dentro da legalidade.
Foto: Assessoria

Plenário lotado na audiência que discutiu o trabalho dos Optometristas

Marcos Ribeiro, informou que o trabalho de descontaminação também acontecerá em Cáceres, mas ainda não tem data
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COTIDIANO
FIM DA GREVE

A Adunemat suspendeu o movimento grevista da categoria, que estava parada desde o dia 29 de maio, após assembleia realizada na tarde de quinta-feira (04)

Após greve Unemat retorna
as aulas segunda-feira (8)
A

Hemilia Maia

Foto: Arquivo

decisão foi tomada em
consenso durante
reunião realizada ontem
entre representantes da
Adunemat, Reitoria da Unemat,
Sindicato dos Trabalhadores da
Educação Superior do Estado de
Mato Grosso (Sintesmat) e União
Estadual dos Estudantes (UEE).
A Adunemat suspendeu o
movimento grevista da categoria,
que estava parada desde o dia 29
de maio, após assembleia
realizada na tarde de quinta-feira
(04).
Uma nova reunião foi
agendada para a próxima
segunda-feira quando a Próreitoria de Ensino de Graduação
(Proeg) apresentará uma proposta
de um novo Calendário

Pesquisa e Extensão (Conepe)
nos próximos dias para deliberar
e homologar o novo Calendário

ESTUDO E DISCUSSÃO

Dr. Leonardo propõe Câmara Temática
para debater Hidrovia Paraguai-Paraná
Lis Ramalho

C

om o objetivo de avaliar,
acompanhar, discutir e
propor medidas quanto
aos portos da região oeste de
Mato Grosso, bem como a
efetivação da Hidrovia ParaguaiParaná, o deputado Dr. Leonardo
(PSD) propôs a criação de uma
Câmara Setorial Temática. Esta é
a segunda Câmara que o
parlamentar propõe, voltada ao
desenvolvimento da região oeste
do estado.
Para o deputado, dois
grandes fatores embasam a
necessidade deste estudo e
discussão. Primeiro, a explosão
da produção agrícola do estado,
estimada em 40 milhões de
toneladas de grãos. Segundo, a
demanda mundial por alimentos,
aliado a grande demanda de
produção agrícola reprimida em
Mato Grosso, que tem vocação
para o transporte hidroviário.
De acordo com o Instituto
Tecnológico de Transportes e
Infraestrutura (ITTI), a hidrovia
do rio Paraguai (de Cáceres até
Nova Palmira, no Uruguai) é uma
das que oferece as melhores
condições de navegação no país.
De acordo com estudos do

Ana Di Renzo, Reitora da Unemat

Acadêmico a ser discutido.
A reitora da Unemat, Ana

Di Renzo, informou que
convocará o Conselho de Ensino,

CAMPANHA

Hospital de Câncer de MT precisa de
ajuda para equipar a UTI Pediátrica
Assessoria

O

Hospital de Câncer de Mato
Grosso (HCanMT) precisa
da ajuda da sociedade matogrossense para adquirir os
equipamentos da UTI Pediátrica do
Hospital, que está em construção. A
Instituição pretende angariar os
recursos com a Campanha do McDia
Feliz deste ano, vendendo camisetas
da campanha por R$ 25 e os tickets,
que valem um Big Mac no dia 27 de
agosto, no valor de R$ 15,50.
Os pontos de venda dos
tickets e camisetas são nas Lojas
Ortobom dos Shoppings de Cuiabá e
no próprio Hospital. Além desses, o
Hospital também divulga pontos de
vendas pontuais no grupo

Acadêmico entre outras
providências.

Operação Sória e Margareth
Junqueira ajudam na mobilização da
sociedade.
A campanha é coordenada
nacionalmente pelo Instituto Ronald
McDonald e localmente pelo
Hospital de Câncer, e conta com o
suporte da Associação de Amigos da
Criança com Câncer (AACC-MT)
como instituição colaboradora. A
principal proposta do projeto é
atender a necessidade de falta de
leitos de UTI para crianças e
adolescentes em Mato Grosso,
possibilitando que vidas sejam
salvas. O setor terá 10 leitos e
atenderá crianças e adolescentes
com câncer e outras patologias. A
construção da UTI já começou,
graças aos recursos arrecadados com
o McDia Feliz de anos anteriores, e
agora o objetivo é adquirir uma parte
dos equipamentos.
Este ano o HCanMT ficará
responsável pelas seis lojas do
McDonalds em Cuiabá, e por isso
precisa de um grupo grande de
voluntários para animar o dia do
evento, 27 de agosto, e ajudar na
venda das camisetas e tickets. Para
quem quiser ser voluntário da
campanha basta se cadastrar no site
w w w. h c a n c e r. c o m . b r. M a i s
informações Assessoria HCanMT:
(65) 3648-7540.

Voluntariado do Hospital de Câncer
de Mato Grosso no Facebook.
“Pedimos apoio de todos.
Precisamos vender o maior número
de camisetas e tickets possível, para
que possamos dar início ao sonho de
ter uma UTI Pediátrica”, aponta a
Coordenadora de Desenvolvimento
Institucional do HCanMT Silvia
Negri.
Para que o evento seja
possível, contamos com o apoio de
centenas de voluntários e empresas
parceiras. Pelo quinto ano
consecutivo, o Grupo Bom Futuro
apadrinha as lojas em Cuiabá,
possibilitando as ações dos
voluntários. Os McAmigos
Foto: Assessoria

A principal proposta do projeto é atender a necessidade de falta de leitos de UTI para crianças e adolescentes em MT

Movimento Pró Logística, com o
funcionamento da hidrovia
haveria uma redução no custo do
frete em até 30% na região oeste,
sul e sudeste do estado.
Segundo dados do
Ministério dos Transportes, um
número potencial de
commodities adicionais poderia
ser transportado pelo Rio
Paraguai, sendo as commodities
mais promissoras: soja, farelo de
soja e milho. A região de Cáceres,
por exemplo, tem uma área de
atendimento que cobre um raio de
500 km, correspondendo
atualmente à produção de
aproximadamente 12 milhões de
toneladas de grãos.
ZPE E FRONTEIRA - Vale
lembrar que a Câmara Temática
que discute a Zona de
Processamento e Exportação
(ZPE) e a fronteira BrasilBolívia, já está com atividades
acontecendo. Duas reuniões já
foram realizadas, a última
acorreu no Comando da 13ª
Brigada de Infantaria
Motorizada, em Cuiabá, ao qual
foi apresentado o Sistema de
Integração de Monitoramento de
Fronteira (Sisfron).
Foto: Assessoria

Para o deputado, dois grandes fatores embasam a necessidade deste estudo e discussão

3223-3200
Avenida Getúlio Vargas,
1189 - Monte Verde
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OPORTUNIDADE

O edital do concurso está disponível no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Mato Grosso, de 02 de agosto, a partir da página 374

Prefeitura de Rio Branco abre
concurso público com 15 vagas
Redação c/ Assessoria
Foto: Ilustrativa

A

partir de segunda-feira,
08 estão abertas as
inscrições para o
concurso público da Prefeitura
Municipal de Rio Branco. O
Edital nº 01/2016 foi publicado
pela Prefeitura e destina a
selecionar candidatos para o
ingresso e efetivação de
servidores no quadro
permanente.
Com execução técnicoadministrativa da empresa Líder
Assessoria e Consultoria Ltda,
serão oferecidas 15 vagas para
profissionais de nível médio e
superior, com carga horária de 20
a 40 horas semanais e com salário
que chegam até R$ 8.210,08.
Consta no edital vagas
para os cargos de contador,
nutricionista, procurador
municipal, professor
(pedagogia), prof. Ed. Física,
médico clinico geral, psicólogo,
enfermeiro (a) padrão, agente
alimentador do sistema aplic,
técnico em saúde bucal, agente
administrativo e fiscal de
tributos.
Os interessados deverão
realizar as inscrições somente via
internet, pelo endereço eletrônico
www.riobranco.mt.gov.br, no

ELEIÇÕES 2016

Site do TRE-MT traz link para eleitor
consultar se foi convocado para mesário
Assessoria

O

eleitor já pode consultar
no Portal do Tribunal
Regional Eleitoral de
Mato Grosso, na internet, se foi
convocado para trabalhar nas
Eleições 2016 como mesário ou
em outro cargo de auxiliar da
Justiça Eleitoral no dia do pleito.
A consulta pode ser feita no link

Provas objetivas estão previstas para dia 25 de setembro

período de 08 a 31 de agosto de
2016. As taxas variam de R$
80,00 a R$ 120,00 de acordo com
o cargo pretendido.
As provas estão prevista
para acontecerem no dia 25 de
setembro do corrente ano, os
locais e horários serão divulgados
ainda. O gabarito das provas
objetivas será afixado no Mural
da prefeitura, no site
ww w.riobran co.mt.gov.br e
facultativamente em outros

órgãos da imprensa, até o 2º dia
útil da realização das provas.
O concurso terá a validade
de dois anos, a contar da data de
publicação da homologação do
seu resultado, podendo ser
prorrogável uma única vez pelo
mesmo período.
O edital do concurso está
disponível no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios do
Mato Grosso, de 02 de agosto, a
partir da página 374.

DETENÇÃO

PC prende suspeito
de homicídio em Jauru
Assessoria/PJC

A

Polícia Judiciária Civil homem investigado por cometer
de Jauru prendeu nesta um homicídio no domingo
quinta-feira (04) um (31.07). A detenção aconteceu em

razão de mandado de prisão
preventiva, expedido pelo
Judiciário local em desfavor do
suspeito, e que foi cumprida por
policiais civis de Jauru e Pontes e
Lacerda.
O investigado Maykon
Oliveira é o principal suspeito de
matar o boliviano Boris Gonzalo
Rollano Cortez, 23 anos, com
golpes de faca na região do tórax.
O crime aconteceu na madrugada
de domingo, e teria sido motivado
por discussões entre o agressor e a
vítima no dia anterior ao crime.
O p r e s o s e r á
encaminhado para unidade
prisional, ficando à disposição da
Justiça, para ulteriores
deliberações.

Foto: Ilustrativa

O preso está a disposição da Justiça

identificação biométrica (se for o
caso) e assinatura no caderno de
votação e após, liberando a urna
para o voto. Esse trabalho é
realizado desde o início das
votações, às 8h, até o
encerramento, às 17h.
Entre as atribuições do
presidente de mesa estão manter a
h t t p : / / w w w . t r e ordem na seção eleitoral, garantir
mt.jus.br/eleicoes/eleicoeso sigilo do voto de cada eleitor,
2016/consulta-mesarios.
zelar pela segurança da urna
Na terça-feira (02/08)
eletrônica, verificar as
terminou o prazo para que as 60
credenciais dos fiscais dos
zonas eleitorais de Mato Grosso
partidos, iniciar e encerrar a
nomeiem os quase 32 mil
votação e receber as impugnações
mesários que irão compor as
em relação à identidade do eleitor.
mesas receptoras de votos. Cada
Já os mesários podem substituir o
mesa receptora de voto é
presidente na sua ausência, bem
composta por quatro mesários e
como devem localizar o nome do
cada qual exercerá uma
eleitor no caderno de votação e
atribuição: presidente, secretário,
colher suas digitais (se for o caso)
1º e 2º mesários.
e assinatura e entregar o
O eleitor
comprovante de
convocado que, por
votação ao cidadão.
O eleitor já pode
a l g u m m o t i v o consultar no Portal
Por fim, é papel
relevante, não puder
d
o
s secretários
do TRE de Mato
t r a b a l h a r n a s Grosso, na internet, orientar os eleitores
eleições, deve
na fila e verificar se
se foi convocado
solicitar sua
pertencem
àquela
para trabalhar nas
dispensa ao juiz
seção, conferindo
Eleições 2016
eleitoral, no prazo
seus documentos,
de até 5 dias, a
controlando a
contar do recebimento da carta ou
entrada e a movimentação das
mandato de convocação. O
pessoas na seção, verificando o
motivo alegado deve ser
correto preenchimento do
comprovado por documentos.
formulário Requerimento de
O cidadão que, nomeado,
Justificativa Eleitoral e
não comparecer nos dias 2 de
distribuindo aos eleitores, às 17
outubro (1º turno) e 30 de outubro
horas, as senhas de entrada.
(2º turno, se houver), terá um
Benefícios: O mesário não tem
prazo de 30 dias, a contar da
direito a remuneração pelos
ausência, para justificá-la. O
serviços prestados. No entanto,
motivo precisa ser relevante e
tem direito a dois dias de folga no
devidamente comprovado.
serviço para cada dia trabalhado à
Cabe a aplicação de multa pelo
disposição da Justiça Eleitoral. O
juiz eleitoral, ao eleitor que não
direito à folga vale tanto para
justificar a ausência ou mesmo
quem trabalha no serviço público
justificando, não apresentar
quanto para os funcionários de
motivo relevante.
empresas privadas.
Atribuições - Os membros da
A participação como
mesa são os responsáveis por
mesário também é considerada
organizar e conduzir os trabalhos
critério de desempate em
nas seções eleitorais – recebendo
concursos públicos, desde que
o eleitor, conferindo, colhendo a
previsto em edital.
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Justiça está atenta para tentativas de
fraude, diz presidente do TRE-MT
Mídia Jur
Foto: Marcus Mesquita

O

Tribunal Regional Eleitoral
adotou uma série de medidas
e desenvolveu ferramentas
para detectar caixa 2 de campanha
eleitoral, tentativas de fraude e
compra de votos.
Como o apoio da população, a Justiça
Eleitoral busca fechar o cerco à
corrupção eleitoral em Mato Grosso.
Os juízes eleitorais estão
alertas para as tentativas de burlar a
legislação e os candidatos que se
aventurarem em práticas ilegais
poderão sofrer sérias consequências.
Estes recados foram dados aos
futuros candidatos, pela presidente
do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, desembargadora Maria
Helena Póvoas, durante evento
realizado pelo Tribunal de Contas do

Estado nesta quarta-feira (03)
denominado Eleições 2016.
Maria Helena Póvoas
também mandou um recado para o
eleitor que reclama dos problemas
sociais enfrentados na sua rotina, nas
áreas de educação e saúde públicas,
por exemplo, mas nas eleições vende
seu voto sem pensar nas
consequências.
De acordo com a
desembargadora, é necessário alertar
esse eleitor de que, além de contribuir
para a continuidade dos problemas
sociais que tanto afligem sua família,
ele também comete crime ao vender
seu voto e será responsabilizado
perante a Justiça.
A desembargadora Maria
Helena Póvoas alertou ainda as

mulheres, para que não se sujeitem a
ser massa de manobra de
representantes partidários que
utilizam seus nomes como candidatas
laranja, apenas para cumprir a cota de
candidaturas femininas, sem prestar a
contrapartida de apoio e orientação a
estas candidaturas.
"Muitas fazem isso sem saber das
consequências, como
obrigatoriedade de prestar contas, por
exemplo".
Após a abertura do evento no
Tribunal de Contas do Estado, Maria
Helena Póvoas voltou ao TRE-MT,
onde manteve reunião de trabalho
com juízes eleitorais de todo o Estado
para discutir providências a serem
adotadas nas eleições que se
avizinham.

Desembargadora Maria Helena Póvoas alertou as mulheres, para que não se sujeitem a ser massa de manobra de representantes partidários

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:
ADELIA DE CARVALHO (CPF Nº 018.802.751-39) MARECHAL FLORIANO – BAIRRO CIDADE NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164161 – 02/08/2016 – Nº TIT 46 – VENC 06/07/2016 – APRES CAIXA
ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: MARCOS ROGERIO XAVIER ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; ANA SEVERINA DA SILVA (CPF Nº 535.345.811-72) RUA DOS MACEDO SN QD 4 CASA 7 – BAIRRO COHAB
NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164163 – 02/08/2016 – Nº TIT 18225 – VENC 10/07/2016 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: MICHEL GASPAR DA SILVA ME – ITEM C DA TABELA
D CUSTAS; AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA (CPF Nº 045.608.961-60) VILA PICADA N SN – BAIRRO VILA PICADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164212 – 03/08/2016 – Nº TIT BH009190 – VENC
30/06/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: NORTE SAUDE SA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; CELSO ROBERTO V B O LEITE JUNIOR (CPF Nº 012.962.451-95) RUA FLORIANO PEIXOTO 1 – BAIRRO
CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164167 – 02/08/2016 – Nº TIT 5092 – VENC 12/07/2016 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: ARAUJO. ZANETTI E CIA LTDA ME – ITEM B
DA TABELA D CUSTAS; DROGARIA REGIA LTDA ME (CNPJ Nº 09.427.387/0001-31) R DOS JORNALEIROS 876 –CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164203 – 03/08/2016 – Nº TIT 1000021184 – VENC 27/07/2016
– APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: PREDILETA MT DIST MEDIC LTDA – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; ERBTON OLIVEIRA MARTINS (CPF Nº 025.851.371-39) AV DOS ESTADOS 35 POUPEX 1 – CACERES
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164194 – 03/08/2016 – Nº TIT 2220135 – VENC 22/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: ALCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ITEM E DA TABELA D
CUSTAS; FLAVIA GARCIA PIRES (CPF Nº 959.096.300-59) RUA DOS CESTEIROS – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164548 – 04/08/2016 – Nº TIT 6 – VENC 15/07/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE
MATO GROSSO – CEDENTE: R A MARQUES DE ARRUDA ME – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; GERSON DE SOUZA (CPF Nº 594.202.941-53) RUA DOA AGUAPES QD 12 LOTE 3 – BAIRRO MUTUM - CACERES MT CEP 78200000 – PROTOCOLO 164173 – 02/08/2016 – Nº TIT 9600002 – VENC 12/07/2016 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: REGULARIZA IMOVEIS LTDA ME – ITEM G DA TABELA D CUSTAS;
GILCIMAR MUNIZ CARNEIRO (CPF Nº 004.305.031-05) RUA DOS CARROCEIROS – BAIRRO SAO JORGE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164517 – 04/08/2016 – Nº TIT 45200 – VENC 27/07/2016 – APRES
BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; 971-GIRLENE MARIA DA SILVA M (CNPJ Nº 24.117.614/0001-16) RUA DAS SAFIRAS – BAIRRO
VILA MARIANA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164207 – 03/08/2016 – Nº TIT 1627630 – VENC 16/07/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: VICARI QUEIROZ E CIA LTDA ME – ITEM G DA
TABELA D CUSTAS; LEANDRO JUNIOR DA SILVA (CPF Nº 009.957.311-36) RUA SAN MARIANO 01 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164545 – 04/08/2016 – Nº TIT 35384 – VENC 25/07/2016 – APRES
C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; MARIA ZITA PINTO RIBEIRO 57215464172 (CNPJ Nº 18.550.866/0001-31) AV JOSE
PINTO DE ARRUDA QD 28 LT 0 02 – BAIRRO JARDIM PANOR - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164181 – 03/08/2016 – Nº TIT 6146591 – VENC 13/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE:
NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA (CPF Nº 237.695.561-00) RUA COMANDANTE BALDUINO 222 CENTRO - CACERES MT CEP 78200000 – PROTOCOLO 163469 – 02/08/2016 – Nº TIT 53112001 – VENC 25/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; RITA DE
CASSIA CRUZ COELHO (CPF Nº 630.797.201-72) RUA DOS PINHEIRAIS 218 – BAIRRO MASSA BARRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163460 – 01/08/2016 – Nº TIT 42771295 – VENC 15/01/2016 – APRES
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA – CEDENTE: BANCO ITAUCARD SA – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; ROCHA AGUIAR E ARRUDA LTDA ME (CNPJ Nº 13.514.551/0001-15) AV SAO JOAO CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164180 – 03/08/2016 – Nº TIT 1302061 – VENC 17/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: D M M LOPES E FILHOS LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS;
SELMA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES (CPF Nº 003.967.671-41) DISTRITO NOVA CACERES – BAIRRO NOVA CACERES - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163471 – 02/08/2016 – Nº TIT 0027 – VENC
19/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ALDICENE NUNES DA SILVA EIRELI ME– ITEM C DA TABELA D CUSTAS; SERGIO ADRIANO GOMES DE ARRUDA (CPF Nº 460.413.111-20) AV 31 DE MARCO
–CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164193 – 03/08/2016 – Nº TIT 752003 – VENC 26/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LT – ITEM O DA
TABELA D CUSTAS; SERVIR COMERCIO DE PRODS AGROP (CNPJ Nº 10.745.877/0001-65) AVE PRINCIPAL 100 VILA APRECIDA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164205 – 03/08/2016 – Nº TIT 8021230018
– VENC 21/07/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: BANCO DAYCOVAL SA – ITEM F DA TABELA D CUSTAS; SEGANFREDO E CIA LTDA (CNPJ Nº 05.031.151/0001-20) ESTRADA PQ CACHOEIRA DA
FUMACA SN – BAIRRO ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 164514 – 04/08/2016 – Nº TIT 235971 – VENC 28/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: BRASIL CIELT
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; THATIANE DE OLIVEIRA MENDES COELHO (CNPJ Nº 22.108.954/0001-55) DOS BABACUS – BAIRRO ESPIRITO SANTO - CACERES MT CEP 78200000 – PROTOCOLO 164515 – 04/08/2016 – Nº TIT 3784 – VENC 27/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JOAO CARLOS DA COSTA COMERCIO ME – ITEM C 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, 05 DE AGOSTO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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JOGOS ESCOLARES

Fase estadual terminou nesta quinta-feira (04). As modalidades foram de handebol, vôlei, futsal e basquete

Equipes campeãs em Água Boa irão
representar MT na etapa nacional
SEDUC MT
Foto: Assessoria

Com a etapa de Água Boa chega ao fim os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso

D

epois de cinco dias de
c o m p e t i ç õ e s
envolvendo mais de 80

equipes, encerrou, na quinta-feira
(04) a última etapa estadual de
modalidades coletivas dos Jogos

Escolares de Mato Grosso, que
ocorreram no município de Água
Boa (a 730 quilômetros de

TABU

Cuiabá embarca para Aracaju em busca
da primeira vitória fora de casa

Cuiabá). As equipes classificadas
são da categoria B (de 12 a 14
anos) e irão representar o estado
na etapa nacional da competição,
no mês de setembro, em João
Pessoa (PA).
O destaque foi para a final
emocionante no handebol
masculino, entre as escolas
estaduais Maria A Pires (Campo
Verde) e 13 de Maio (Sorriso). O
jogo foi de tirar o fôlego dos
expectadores, do começo ao fim.
A escola Maria Pires venceu a 13
de Maio por apenas um ponto de
diferença (22 a 21).
Já no handebol feminino a
Escola Municipal Sabina L Prati,
também de Campo Verde, venceu
por 26 a 06 a Escola Estadual
União e Força (Cáceres). No
vôlei masculino o Colégio Nova
Geração (Primavera do Leste)
conquistou o titulo em cima do
Colégio Isaac Newton (Cuiabá)
por 3 sets a 0. As parciais foram
de 25 a 17, 25 a 18 e 25 a 21.
Já no vôlei feminino a
campeã foi a Escola Inter
Coopema (Barra do Garças) que

venceu a escola Cema, de Cuiabá,
por 3 sets a 0, com parciais de 25 a
16, 25 a 19 e 25 a 18. No futsal
masculino o Colégio Isaac
Newton (Cuiabá) superou a
Escola Estadual Virgílio C. Filho.
No feminino o título ficou com a
Escola Estadual André Antônio
Maggi, que venceu a favorita
Escola Estadual Padre Wandir D.
Cesar. O placar foi de 2 a 1.
No basquete masculino a
favorita Escola Estadual Antonio
Grohs (Água Boa) venceu o Issac
Newton (Cuiabá) por 46 a 31. No
feminino o Colégio Regina Pacis
(Sinop) venceu por 39 a 30 a
Escola Estadual Hermes R. de
Alcantara (Santo Antonio de
Leverger).
Com a etapa de Água Boa
chega ao fim os Jogos Escolares
da Juventude de Mato Grosso.
Ao todo, a competição contou
com 10 etapas regionais, que
classificaram as melhores
equipes para a fase estadual da
competição que foi divida em
uma etapa individual e duas de
modalidades coletivas.

Globo Esporte

O

Cuiabá embarcou na
sexta-feira rumo à
Aracaju, no Sergipe,
onde encara o Confiança no
próximo domingo pela 12ª
Rodada da Série C do Brasileirão.

A partida será às 16h (de
Brasília), no Estádio Batistão. A
partida é um confronto direto na
fuga da zona de rebaixamento,
pois se vencer, o Dourado deixa a
lanterna do grupo.
Foto: Pedro Lima/Cuiabá Esporte Clube

Cuiabá, treinos

Para o duelo no nordeste,
o treinador Roberto Fonseca terá
os desfalques do meia-atacante
Alex Willian e Rubinho que
seguem se recuperando de lesão.
Todos os jogadores que entraram
em campo na vitória diante do
Botafogo-GO na última rodada
estão a disposição e o
comandante do Dourado poderá
repetir a escalação pela primeira
vez desde que chegou.
O Dourado chega no
Sergipe na noite desta sexta-feira
e faz um último treino no sábado
onde Roberto Fonseca deve
definir a equipe titular que entrará
em campo no Domingo. No
primeiro turno o Cuiabá venceu o
duelo contra o Confiança por 3 a 0
com gols de Vanger, Tito e
Heltinho. Nenhum dos três são
titulares da equipe treinada por
Roberto Fonseca.
O GloboEsporte.com
transmite a partida entre matogrossenses e sergipanos em
tempo real.

Cáceres-MT, 06 e 07 de julho de 2016

Um Bom Dia especial a elegante Eliane Batista,
que desempenha um brilhante trabalho a frente
da Secretaria de Ação Social.

By Rosane Michels

Esotérico
Vênus começa a caminhar
através de Virgem marcando
o início de uma fase de maior
envolvimento com sua
rotina, especialmente a de trabalho.
Você estará mais organizado e voltado
para o equilíbrio de sua saúde. Um
novo projeto de trabalho pode surgir.

Vênus começa sua caminhada
através de Virgem marcando o
início de uma fase de maior
envolvimento com seu mundo
emocional. O momento pode ser
marcado por certo distanciamento da
vida social. Um amor do passado pode
ressurgir em sua vida.

Vênus começa sua
caminhada através de
Virgem aumentando ainda
mais as possibilidades de,
taurinos solitários, encontrarem um
novo amor. Sua vida social ganha um
novo movimento e pessoas
interessantes se aproximam de você.

Vênus começa sua caminhada
através de Virgem marcando o
início de uma fase de maior
movimento em sua vida social e
trazendo novas oportunidades de
contatos importantes para sua
carreira. Um contrato com uma
grande empresa pode ser assinado.

Vênus começa sua
caminhada através de Virgem
marcando uma fase de maior
movimento em sua vida
doméstica e familiar. Você estará mais
caseiro e voltado para os seus. O
momento é ótimo para promover
reuniões e encontros em sua casa.

Vênus começa sua caminhada
através de Virgem marcando o
início de uma fase de boas
novidades relacionadas a um projeto
profissional ou plano de carreira. O
momento envolve maior visibilidade
e reconhecimento profissional. Novas
oportunidades a caminho.

VÊnus começa sua
caminhada através de Virgem
marcando o início de uma
fase de melhoria da
comunicação e maior movimento na
vida social. O momento é ótimo para
acordos que envolvam a negociação de
novos contratos. Viagens à vista.

Vênus começa sua caminhada
através de Virgem indicando
um período bastante positivo
para os projetos que envolvem
viagens e contatos com pessoas ou
empresas estrangeiras. Viagens
internacionais fazem parte deste
período.

Vênus começa sua
caminhada através de Virgem
marcando o início de uma
fase de movimento positivo
em sua vida material e financeira. O
momento é ótimo para iniciar projetos
que envolvam o aumento de seus
rendimentos. O dinheiro chega com
facilidade.

Vênus começa sua caminhada
através de Virgem marcando
o início de uma fase de maior
introspecção e sensibilidade, em que
suas emoções estarão à flor da pele. O
momento envolve também o
distanciamento da vida social e maior
intimidade.

Vênus começa sua
caminhada através de seu
signo abrindo portas e
t r a z e n d o n o v a s
oportunidades relacionadas à sua vida
afetiva e financeira. Nesta fase, você
estará mais aberto ao amor e, se ainda
estiver só, uma pessoa interessante
pode surgir na sua vida.

Vênus começa sua caminhada
através de Virgem marcando o
início de uma fase de maior
movimento em sua vida social e
proximidade dos amigos. Os
relacionamentos, especialmente os
afetivos, passam por um momento
bastante positivo.

Ele que vem se destacando por seu trabalho junto
a SEMA sempre levando informações corretas de
preservação ao meio ambiente ao homem do
campo. Luiz Sergio Lara Garcia a quem
desejamos um ótimo sábado.

Rosas Multi coloridas a sempre simpática Carla
Samartino, que atende a todos os clientes na Nissey
Maquinas e acompanha as notícias da city nas páginas
do JCC. Um ótimo fim de semana a você e toda equipe
da Nissey.

Um final de semana iluminado, é o que nossa
equipe de redação deseja ao Grupo Folclórico
Vitória Régia, que representa a nossa cultura com
muita responsabilidade e comprometimento.

***********

**********

Já estamos com
saudades do amigo de
todas as horas Demis
Rogerio,
que está
com todo gás
trabalhando nas
olimpíadas, levando
dessa forma o nome
da nossa Princesinha
do Paraguai ao Rio de
Janeiro, Aproveite a
oportunidade amigo e
Sucessos nessa
temporada na cidade
maravilhosa.

Nossos parabéns
ao agente consular
Jorge Henrique
Mamani, que
festeja data nova
hoje e recebe o
carinho especial
dos familiares e
amigos. Feliz
Niver!!!
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
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Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

