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ESCOLA LIMPA

Projeto emprega mão de obra de reeducandos
em limpeza e pintura de escolas em Cáceres
Foto: Divulgação

A unidade prisional de Cáceres, desde o ano passado está
desenvolvendo o Projeto Escola Limpa, que tem promovido a
ressocialização ao utilizar mão de obra dos recuperandos na limpeza
e reforma de escolas municipais e estaduais. Página 03

VILA BELA

Reunião sobre regulamentação do uso público de
parque Estadual Ricardo Franco acontece hoje
Foto: Arquivo

Reeducandos trabalhando na limpeza da escola

TRÂNSITO

Acidente na Av. Tancredo Neves
faz mais uma vítima em Cáceres

Reunião acontece na Câmara Municipal de Vila Bela

Os moradores de Vila Bela da Santíssima Trindade estão
convidados para participar, nesta terça-feira (30), às 14h, na Câmara
Municipal da cidade, de uma reunião com a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema) sobre a regulamentação do uso público do
Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, localizado no município.
Página 06

Foto: PJC

Um acidente entre
um carro e uma moto
deixou uma pessoa morta
em Cáceres, na Avenida
Tancredo Neves. A pancada
foi tão forte que a condutora
da moto não resistiu aos
ferimentos e veio a óbito.
Página 03

ESPORTES

Seleção sub-20: escolha coerente,
preparação atrasada e desfalques
Página 07

Moto bateu na lateral do Uno quando fazia a conversão

SAÚDE PENITENCIÁRIA

Convênios destinam equipamentos para 20 unidades de
saúde no Sistema Penitenciário, Cáceres é contemplada
Foto: Sejudh-MT

A Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos recebeu em 2017 o valor de R$
1.092 milhão em equipamentos para
aparelhamento de 20 unidades básicas de
saúde em unidades do Sistema Penitenciário
estadual. Página 05
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O total dos três convênios é de R$ 2,480 milhões
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Lula, Davos e a globalização
Na semana passada dois
acontecimentos significativos ocuparam as
agendas nacional e internacional. Um deles
foi a condenação , em segunda instância da
Justiça Federal em Porto Alegre, do ex
presidente Lula, acusado por prática de
corrupção e lavagem de dinheiro, incluindo o
aumento da pena de 9 anos e meio
estabelecida em primeiro instância pelo Juiz
Sérgio Morto, para 12 anos e alguns meses,
inicialmente em regime fechado, ou seja, mais
dia, menos dia, se a defesa de Lula não
conseguir reverter essas decisões ele vai
acabar no xilindró, como outros políticos e
empresários graúdos que já estiveram ou
estão na cadeia há alguns meses ou anos.
Este fato é significativo porque vai
ter repercussão nas eleições de outubro, não
apenas para presidente da República, mas
também para os demais cargos como
senadores, deputados federais, estaduais e
governadores.
Ao politizar as decisões judiciais
deste e de mais cinco ou seis processos que
Lula ainda responde também por corrupção,
lavagem de dinheiro, tráfico de influência e
formação de quadrilha, poderá impedir que o
fundador e líder máximo do PT seja candidato
a um terceiro mandato como presidente da
República. Mas mesmo assim, Lula será uma
referência importante no processo eleitoral,
podendo, inclusive ajudar a alavancar tanto o
PT quanto os demais partidos de esquerda em
todos os estados.
Este acontecimento, ou seja, a
condenação de Lula, deverá dar muito pano
para mangas, como dizem e muita água ainda
vai passar por debaixo da ponte até as eleições
de outubro, lembrando que, da mesma forma
como tramitou este e outros processos contra
Lula, se a justiça, principalmente o STF e STJ,
tiverem a mesma celeridade, com certeza a
grande maioria dos mais de cem
parlamentares, ministros, governadores e
secretários de Estado e outros figurões
poderão também ser impedidos de
concorrerem `as eleições, afinal, esses são
acusados e investigados por crimes

CRÉDITO CONSIGNADO
Objetivando dar mais uma opção de
empréstimo consignados aos servidores da
prefeitura, foi assinado convênio com o Sicredi
para empréstimo com desconto em folha de
pagamento. Para o prefeito Francis Maris esse
convênio é importante para que os servidores
possam negocias as taxas de juros, tendo a
partir de agora duas opções para fazer o crédito
consignado, dessa forma a concorrência fará
bem para quem precisa de crédito. A partir de
fevereiro os servidores já podem procurar a
agência do Sicredi.
OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
Ministério Público Federal de Mato Grosso
publica edital para o VII Processo Seletivo de
estagiários. Desta vez as vagas são para as
unidades da instituição em Cáceres, Barra do
Garças, Rondonópolis e Sinop. Para o processo
seletivo em Cuiabá, além de alunos do curso de
Direito, poderão se inscrever estudantes dos
cursos de Jornalismo (Nível Superior) e
Secretariado (Nível Médio). A jornada semanal
para o estágio é de 20 horas, com pagamento de
bolsa no valor de R$ 850 para estudantes de
Nível Superior e R$ 590 para estudantes de
Nível Médio. Os outros benefícios do estágio
na instituição são seguro contra acidentes
pessoais, auxílio-transporte no valor de R$ 7
por dia estagiado e termo de realização de
estágio.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL I
Os produtores rurais pessoas jurídicas têm até
esta quarta-feira, 31, para efetuarem o
pagamento da Contribuição Sindical Rural
(CSR) referente ao exercício de 2018. De
acordo com o Decreto 1.166/71, o
recolhimento deve ser feito pelos produtores
que possuem imóvel rural, com ou sem
empregados, que tenham atividade econômica
rural, enquadrados como empresários ou
empregadores rurais. Embora a Lei nº 13.467,
de 13/07/2017 esteja em vigor, existem seis
Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIN) ajuizadas no Supremo Tribunal
Federal (STF) e, inclusive, decisão da Justiça
do Trabalho reconhecendo que a não
obrigatoriedade do pagamento da Contribuição
Sindical é ilegal e inconstitucional. Diante
deste cenário, a orientação da Famato é que os
produtores continuem pagando a contribuição,
pois permanecerão os mesmos formatos de
cobrança até que se resolva o imbróglio
jurídico.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL II
A contribuição é calculada com base no Valor
da Terra Nua Tributável da propriedade,
conforme consta no cadastro da secretaria da
Receita Federal utilizado no lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR). As guias de pagamento são enviadas
pela Confederação da Agricultura e Pecuária
(CNA) nos endereços de domicilio fiscal
declarados pelos produtores rurais. O produtor
que não receber a guia pode entrar em contato
com o sindicato rural do seu município ou
acessar o site da CNA para retirar a segunda via
p
e
l
o
endereço:http://www.cnabrasil.org.br/contrib
uicao-sindical/2a-via-contribuicao-sindical
CAPACITAÇÃO CINOTECNIA
No ano de 2017, a Diretoria de Ensino
Penitenciário da Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos (Sejudh) capacitou e qualificou
1.506 servidores de várias áreas com cursos,
palestras, treinamentos e encontros. Um dos
destaques foi o primeiro curso de cinotecnia
voltado ao Sistema Penitenciário no país, que
qualificou 33 agentes e integrantes de outras
forças na condução e adestramento de cães em
ações de segurança pública. A qualificação em
cinotecnia proporcionou formação aos agentes
penitenciários que ainda não possuem a
capacitação para atuar com cães e aprimorar
aqueles que já trabalham com a atividade em
canis das unidades prisionais, delegacias e
unidades militares.

semelhantes aos de Lula e não seria justo
condenar e prender meia dúzia de corruptos e
deixar mais de uma centena de corruptos
livres, leves e soltos ou então acontecer como
no caso do ex governador , ex prefeito e
deputado Paulo Maluf que demorou 18 anos
para ser condenado e colocado na prisão,
demonstrando que a morosidade da justiça
contribui para a impunidade.
O segundo acontecimento da semana
que terminou, foi a reunião do Fórum
Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que
contou com a participação de mais de 4 mil
pessoas, incluindo mais de 70 chefes de
Estado, de Governo, ministros , grandes
empresários, centenas de jornalistas e
representantes de organizações não
governamentais, que assistiram diversas
apresentações de Chefes de Estado e também
puderam participar de mais de 400 painéis,
onde foram debatidos temas importantes para
as relações internacionais e o futuro do
planeta e da humanidade.
O tema deste ano da reunião de
Davos foi “ criando um futuro compartilhado
em um mundo fragmentado”. Decorrentes
deste tema, diversas outros, mais específicos
fizeram parte do encontro e que tem estado na
pauta das agendas oficiais e não oficiais nos
últimos anos.
Dentre esses temas, também
importantes, podemos destacar: mudanças
climáticas, desastres naturais; conflitos
regionais e guerras, incluindo Guerra
cibernética, conflitos geopolíticos; migrações
internacionais ou grandes deslocamentos
populacionais internos; corrida armamentista
e a proliferação de armas de destruição em
massa; crise econômica, financeira e fiscal em
vários países e, finalmente, um tema que
muitos governantes e grandes empresários
nem gostam de falar que é o aumento da
pobreza e da desigualdade econômica, social
e política no mundo, tanto entre paises quanto
internamente em todos os países.
Todos esses temas estão interrelacionados e acabam gerando diversas
consequências tanto a nível mundial quanto

nos países, com destaque para o desemprego,
sub emprego, falência dos estados,
impossibilitando-os de oferecerem obras e
serviços públicos de qualidade e voltados,
principalmente, para as camadas mais pobres
e excluídas da sociedade, gerando
insatisfação, protestos populares, conflitos
sociais e políticos e instabilidade
institucional.
Como bússola para os próximos
encontros e as ações por parte das entidades
governamentais, as agências internacionais, o
setor empresarial e também a sociedade civil
organizada, foram estabelecidas seis grandes
agendas.
Essas são as seguintes: Agenda
global; agenda geopolítica; agenda
econômica; agenda regional e nacional;
agenda de negócios e investimentos e,
finalmente, a agenda do futuro, voltada para
as inovações, as pesquisas, as descobertas, a
reengenharia das instituições para fazerem
face aos avanços científicos e tecnológicos e
as mudanças de vanguarda, principalmente
nas áreas das artes, medicina, ciência e
tecnologia e na formação de novas lideranças
políticas, empresariais e comunitárias.
Foi também aceita a ideia da criação
de um Conselho Global do Futuro, a ser
integrado por mil dos maiores e melhores
pensadores, pesquisadores e empresários de
diversas áreas e campos do saber, com a
finalidade de pensar e imaginar quais serão os
grandes desafios que a humanidade estará
enfrentando nos próximos anos e décadas, ou
seja, identificar alguns fatos portadores de
futuro.
Resta saber se tudo isso será
realmente implementado e como as pessoas,
os governos, os empresários, as ONGs e
instituição vão
navegar neste mar
extremamente revolto, evitando algumas
catástrofes naturais ou humanas já bem
previsíveis.
JUACY DA SILVA, professor universitário,
titular e aposentado UFMT, mestre em
sociologia, articulista e colaborador de
diversos veiculos de comunicação.

Porque desistir da vida?
Entristece a todos nós ao receber uma
notícia sobre a morte de mais uma pessoa que
desistiu da vida, e pela forma mais drástica
que é o suicídio, e nesta final de semana mais
um vitima da depressão desistiu da vida, e de
acordo com a Polícia Militar, a mulher de 42
anos, teria pulado do 10º do Condomínio
Residencial Prive Verona na Avenida
Historiador Rubens de Mendonça, próximo
ao Shopping Pantanal, por volta das 16h30 de
sábado último.
Todos nós durante a nossa vida,
vamos acumulando pensamentos e
sentimentos em nossas mentes que nos
trazem alegrias e tristezas, em função das
situações de vulnerabilidades, e essa nossa
vulnerabilidade pode nos levar muitas vezes a
perder forças, e não ter coragem para
enfrentar os dessabores na vida, e deixar de
ter persistência em nossos ideais, e as vezes o
golpe duros produzidos pelos sentimentos
negativos, pode levar uma pessoa a dar o salto
para o fim da vida.
Muitas vezes nos achamos sós em
relação aos pactos sócias e em relação a nós
mesmos, e são nesses momentos, que as
situações diversas fazem com que as pessoas
passem a buscar uma fuga, e tentar isolar-se,
passa viver de pensamentos fixos de que
desparecer, fugir, partir para o fim e desistir

de continuar vivendo, e decide para o drástica
fim.
Mas, é nessa hora que devemos estar
ligados a luz divina, com auxilio das orações
e atividades religiosas, pois somos partícula
dela infinita de Deus, e como num toque de
mágica, às pode acalmar coisas tristes e os
desesperos que em certos momentos
passamos e até parecem que não tem como
saída, mas é nesse momento que temos que
segurar na mão de Deus, isso querendo ou
não, é a presença Dele – que é o grande
criador e protetor das nossas vidas, que é
maior garantia para superar a tristeza da alma.
Sempre haverá passagem difícil nos
nossas rotinas, mas devemos ter coragem
para enfrentar e ter criatividade para dar
novos rumos pela vida, descobrir novas
forças integrar e para distribuir e receber
amor, que são ações necessárias a serem
usadas e que estão dentro de nós mesmos,
basta sabermos escutar, sentir e entender
sabiamente que viver é um presente diário
dado por Deus, mas que só descobrimos
quando o desembrulhamos e sabemos lidar
com as suas surpresas que é inerente da vida.
Essa ausência de vida e do vazio nos
sentimentos de amar, vira um
superdimensionamentos em relação aos
transtornos que vida nos prega, são coisas

EXPEDIENTE

55

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

Anos

difíceis de resolver e que nos deixam tristes,
mas temos sempre que lembrar que muito,
mais além das coisas ruins, existem coisas
mais superiores que podem com certeza nos
fazer muito felizes, no entanto, Deus na sua
infinita bondade, nos mostra que somos
valentes para continuar vivendo, enchendonos de esperança, força, coragem e sabedoria
para continuarmos amando a vida de maneira
sublime e não, simplesmente existindo,
existindo por existir,
Nesses momentos de ausência de
tudo, (material e espiritual), é o momento
mais que nuca, decidir pela ajuda da família, e
buscar ajuda de profissionais especialistas na
áreas de psicoterapia e na busca religiosa
amparada pelas forças da fé em Deus, que é
nosso maior refúgio, e não viver de fugas.
Sempre tem uma saída e o importante
é não desistir nunca da vida, pois somos
infinitamente superiores aos nossos
problemas, e por isso, temos que nos colocar
acima das coisas materiais e não desistir
nunca de nós mesmo, amar a vida sempre.
Economista Wilson Carlos Fuáh – É
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Recursos Humanos e
Relações Sociais e Políticas. Fale com o
Autor: wilsonfua@gmail.com
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ESCOLA LIMPA

Oito reeducandos da cadeia trabalham com escolta de agentes penitenciários

Projeto emprega mão de obra de reeducandos
em limpeza e pintura de escolas em Cáceres
Da Redação
Foto: Divulgação

O

Projeto Escola Limpa
tem como objetivo
central garantir o
trabalho e a oportunidade de
ressocialização da população
carcerária e, ao mesmo tempo,
fazer com que eles possam
reparar os prejuízos causados à
sociedade. Através do trabalho,
há a melhoria da autoestima do
recuperando, além da
consequência legal da redução da
pena através da prestação de
serviços.
Os oitos reeducandos que
trabalham no projeto em Cáceres,
realizam o serviço sob a
supervisão de agentes
penitenciários. Este ano, os
trabalhos foram retomados e
iniciaram pela Escola Municipal
de Educação Infantil Madre
Maria Estevão, localizada no
bairro Jardim do Trevo, onde

escolares, o Pronto Atendimento
Médico e o pátio do Detran de
Cáceres.
De acordo com o
cronograma de serviço a próxima
obra será na Escola Estadual Ana
Maria das Graças Noronha, no
bairro Cohab Nova, onde a
Secretaria de Estado de Educação
enviou o material para a pintura e
os reeducandos entram com a

TRÂNSITO

Acidente na Av. Tancredo Neves
faz mais uma vítima em Cáceres
Da Redação

O

acidente aconteceu na
noite de sábado, por volta
das 20 horas, entre uma
moto Honda Bros, placa QBN
5113 e um Uno Mille, placas
KAG 9190.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência o motorista do
Uno, Paulo Henrique Ferreira da
Silva, de 21 anos, ao fazer uma
conversão para estacionar o carro
em uma lanchonete, colidiu com
a motocicleta pilotada por
Joselaine Clara Alves de 26 anos,
que estava com sua mãe Leoncia
Lopes Alves, de 59 anos, na
garupa.
Segundo informações do
motorista do Uno, ele acionou a

Muro da escola sendo pintado pelos reeducandos

estão sendo realizados serviços
de limpeza das áreas interna e
externa da escola, bem como a

pintura do prédio.
No ano passado o projeto
contemplou cinco unidades

COBRANÇAS

Pastorello quer que a energisa libere
as calçadas para os pedestres e pne´s

«

Assessoria

A Energisa é
concessionária de um
serviço público, então,
deve estar a serviço da população,
não dos seus lucros. Hoje as
calçadas estão servindo para
proteger os postes, e não para as
pessoas.”
Com esse pensamento o
vereador Cézare Pastorello
(PSDB) tem feito diversas
cobranças em relação aos postes
que a Energisa tem colocado dos
dois lados das ruas, impedindo,
além dos pedestres, o plantio de
árvores na zona urbana.
O vereador de Cáceres já
propôs projeto de lei para que a
concessionária coloque os postes
deixando vão mínimo de 90 cm
para circulação e sempre nos
limites entre um terreno e outro.
Ta m b é m f e z d i v e r s o s
requerimentos em relação à

mão de obra.
“Com esse projeto
mantemos os reeducandos em
atividade, buscamos trabalho
para que eles possam se ocupar e
colaboramos com os órgãos
públicos que necessitam dessa
prestação de serviço, ou seja,
estamos colaborando com a
sociedade”, afirma o diretor da
unidade prisional de Cáceres.

regulamentação da colocação de
postes nas calçadas.
“Outro problema
recorrente na cidade é quando a
pessoa vai construir no seu
terreno e tem um poste bem no
meio da sua fachada. Daí, a
Energisa cobra quase 10 mil reais
para mudar o poste de lugar. Oras,
se os postes forem colocados
entre um terreno e outro diminuiu
muito esse problema”, afirma
Pastorello.
Em relação ao centro
histórico, onde as calçadas já são
estreitas, o vereador diz que a
solução é o rebaixamento da rede,
ou seja, a transmissão
subterrânea, como é feito em
várias cidades do Brasil.
“Em 2012 o ex-prefeito
Túlio Fontes inscreveu um
projeto nesse sentido no PAC
Cidades Históricas. Porém, por

não ser prioridade para nenhum
representante em Brasília, o
projeto não foi contemplado.
Nossos representantes devem ter
as pessoas, em especial os
pedestres e cadeirantes, como
prioridade”, arremata o vereador.
“Outra coisa que me
deixou perplexo foi a
movimentação do Ministério
Público e órgãos de controle em
exigir de comerciantes que
liberassem as calçadas para os
pedestres, mas, esqueceram dos
postes. Ou seja, os pedestres e
cadeirantes continuam não tendo
como circular nas calçadas da
cidade, tendo que usar a rua e
disputar espaço com carros”,
finaliza.
Pelo projeto de lei
apresentado pelo vereador, os
postes de energia, sinalização,
lixeiras e outros equipamentos só
poderão ser instalados deixando
um vão mínimo de 90 cm para
circulação.

Foto: Assessoria

polícia e o corpo de bombeiros
para que socorressem as vítimas.
Quando os policiais
chegaram para atendimento da
ocorrência o condutor do Uno
estava em estado visível de
embriaguez, sendo encaminhado
ao Posto da Polícia Rodoviária
Federal onde foi realizado o teste
de bafômetro, que aferiu 0,81
mg/l, quando o permitindo é de
apenas 0,1 mg/l.
As vítimas foram
conduzidas ao Hospital Regional
de Cáceres, porém Joselaine não
resistiu aos ferimentos e veio a
óbito, já sua mãe encontrasse fora
de risco.
Foto: Reprodução

Joselaine Clara Alves, vítima fatal do acidente

Pastorello cobra da Energisa que coloque os postes deixando vão mínimo de 90 cm para circulação
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Gefron resgata família feita de
Dois são presos por desmanche de motos refém e recupera camionete S10

A

s investigação da divisão
de roubos e furtos da 1ª
Delegacia de Polícia do
furto da moto Tornado XR 250,
acontecido no dia 23 do corrente
mês, no Bairro Vila Nova,
levaram a prisão dois suspeitos,

informou que as peças da moto
estavam camufladas num
matagal perto da sua residência,
na conversa ele confirmou ainda
que participou do furto
juntamente com seu amigo
L.W.S.S. que desmontou a moto e
sumiu com o chassi.
Diante das informações,
os policias chegaram até o Lucão
que também confessou o furto,
contando que levou o amigo na
garupa da moto par efetuar o furto
da Tornado. O desmanche da
moto segundo o menor foi
realizado pelo amigo e que após
em companhia de um outro cara
que não conhecia, deram sumiço
ao chassi, as peças que iriam
utilizar havia ficado no mato
escondidas. Ainda de acordo com
informações do menor o negócio
foi desfeito e ele solicitou que as
peças da moto furtada fosse
levadas embora e que ele não
havia recebido nenhum centavo
pelo furto. (Redação e Foto: PC)

sendo identificados como J.H.S.
de 17 anos e L.W.S.S. de 18 anos.
Ambos conhecidos pela alcunha
Bob Esponja e Lucão
respectivamente.
O suspeito J.H.S. em
conversa com os policiais

Policia Militar apreende 70 kg de pescado irregular em Vila Bela

M

ais de 70 kg de peixes
da espécie cachara,
foram apreendidas por
policiais da 2ª Companhia de
Polícia Militar de Vila Bela da
Santíssima Trindade no centro da
cidade.
A apreensão ocorreu na
manhã de sexta-feira(26), após
receberem denuncia de que
uma Kombi com dois
indivíduos, estavam
transportando peixes que teriam
sido pescados ilegalmente.
Conforme Boletim de Ocorrência
foram apreendidos 12 unidades
de peixes que estavam dentro do
veículo. Ao serem abordados e
indagados sobre a origem do
pescado, os suspeitos
confirmaram de que os peixes
foram pescados durante o período
da piracema.

Os suspeitos foram
encaminhados para delegacia de
policia civil de Vila Bela, onde
após pagarem fiança,

P

oliciais do Grupamento
Especial de Fronteira, na
noite de sexta-feira, por
volta das 23 horas recuperaram
camioneta S 10 tomada em roubo
e resgatam família feita de refém.
O fato aconteceu na
região próximo a fazenda Parque
do Vaqueiro, quando os policiais
foram comunicados do fato por
uma outra família que conseguiu
escapar da ação dos bandidos.
Assim quando avistaram
a S 10, placas NPJ 6532, deram
ordem de parada porém o
condutor não obedeceu
empreendendo fuga.
Os policiais iniciaram o
acompanhamento tático e a cerca
de 5 km, os bandidos
abandonaram o veículo e fugiram

responderão em liberdade por
Crime Ambiental. (Fonte:
vilabelaempauta e Foto:
Ilustrativa)

mata adentro. Quando se
aproximaram da camionete
ouviram pedidos de socorro e no
interior do veículo os policiais
encontraram no banco traseiro
quatro pessoas da mesma família,
sendo o casal e duas crianças, que
informaram que foram roubados
e sequestrados por dois suspeitos
nas proximidades da cidade de
Jauru. Ainda as vítimas
informaram que durante o trajeto,
os suspeitos tentaram roubar
outro veículo.
Várias diligências foram
realizadas para tentar encontrar
os suspeitos, mas sem êxito.
As quatro vítimas foram levadas
a delegacia para confecção do
Boletim de Ocorrência.
(Redação e Foto: Gefron)

Caseiro é encontrado morto no Caramujo

N

a manhã de domingo, 28, o proprietário de uma
chácara no Distrito do Caramujo, em Cáceres,
ao chegar em sua propriedade não encontrou o
caseiro como era de costume. Sendo assim chamou por
diversas vezes e ninguém apareceu. Diante do fato ele
arrombou a janela da casa e encontrou o caseiro já sem
vida. Segundo o proprietário Ivaldo Paes Landin, no
mesmo instante acionou as autoridades policiais para
providências. O caseiro de 64 anos, identificado com
Hairton de Oliveira Rocha, trabalhava na chácara e
residia sozinho.
Informações preliminares da Perícia Técnica, ao
analisar o corpo e a condição do local, é que a vítima
tenha falecido de morte natural, pois não havia sinais de
perfuração pelo corpo e nem de possível luta corporal. Diante do fato, o corpo foi encaminhado para
exame de necropsia no IML. (Redação e Foto: Ilustrativa)
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SAÚDE PENITENCIÁRIA

O total dos três convênios é de R$ 2,480 milhões e a previsão é concluir a execução do valor restante neste ano

Convênios destinam equipamentos para 20 unidades de
saúde no Sistema Penitenciário, Cáceres é contemplada
Assessoria

Foto: Sejudh-MT

Entre os equipamentos estão nebulizadores, cadeiras odontológicas, autoclave,
eletrocardiógrafo, balanças, muletas, cadeiras de rodas e outros

O

recurso é proveniente de
convênios firmados com o
Departamento Penitenciário
Nacional, vinculado ao Ministério da
Justiça e Segurança Pública.
Entre os equipamentos estão
nebulizadores, cadeiras odontológicas,
autoclave, eletrocardiógrafo, balanças,
muletas, cadeiras de rodas, armários,
mesa ginecológica, cama hospitalar,
aparelhos de ar-condicionado, balanças,
suportes de soro, microcomputador,
bebedouro, refrigerador,

esfigmomanômetro, maca de transporte,
entre outros.
Um dos convênios destinou
equipamentos para o setor maternoinfantil de unidades prisionais
femininas: Penitenciária Feminina Ana
Maria do Couto May e cadeias de
Cáceres, Colíder, Rondonópolis e
Nortelândia.
Outro convênio foi para
equipar duas unidades de saúde na
Penitenciária Central do Estado e no
Centro de Ressocialização de Cuiabá.

O terceiro convênio foi
destinado ao aparelhamento de outras 13
unidades de saúde, para ampliar e
qualificar o trabalho nas Penitenciárias
de Água Boa, Rondonópolis e Sinop;
centros de detenção de Juína, Pontes e
Lacerda e Tangará da Serra; cadeias de
Barra do Garças, Cáceres, Peixoto de
Azevedo, de Primavera do Leste; Centro
de Ressocialização de Várzea Grande;
Centro de Custódia da Capital e Unidade
de Custódia e Monitoramento de
Cuiabá.
O diretor de Saúde do Sistema
Penitenciário, Hozano Delgado, explica
que a aquisição dos equipamentos dá
melhor suporte aos profissionais de
saúde para a assistência aos custodiados.
“Dessa forma, os profissionais
conseguem ampliar o número de
atendimentos da população privada de
liberdade, mitigando as saídas, o risco
de disseminação de doenças e
movimentações para a rede assistencial
local”.
O secretário adjunto de
Administração Penitenciária, Emanoel
Flores, lembra que é um avanço na
política de ressocialização do Sistema
Penitenciário a aquisição de
equipamentos para a área da saúde.
“Uma das condições favoráveis para
avançar na ressocialização é a garantia
de atendimento da pessoa privada de
liberdade, com a oferta de uma boa
assistência à saúde”.
O total dos três convênios é de
R$ 2,480 milhões e a previsão é concluir
a execução do valor restante neste ano.

PREVENÇÃO

Judiciário lança campanha de
alerta para perigos no Carnaval
Assessoria

“

Não deixe a festa do Carnaval
na forma da lei qualquer atentado, por
esconder o perigo da exploração
ação ou omissão, aos seus direitos
sexual”, é o slogan da campanha para o
fundamentais (artigo 5º);
Carnaval de 2018 da CorregedoriaÉ proibida a venda à criança ou ao
Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJadolescente de bebidas alcoólicas
MT), realizada por meio da
(artigo 81);
Coordenadoria da Infância e Juventude
É proibida a hospedagem de criança ou
(CIJ) com o objetivo de combater e
adolescente em hotel, motel, pensão ou
estabelecimento congênere, salvo se
estimular a denúncia de todas as forma
de violência contra crianças e
autorizado ou acompanhado pelos pais
adolescentes. As 79 comarcas do Estado
ou responsável (artigo 82);
participam da iniciativa, atuando de
Compete à autoridade judiciária
forma preventiva e repressiva durante os
disciplinar, através de portaria, ou
dias de festa.
autorizar, mediante alvará: 1) a entrada e
O material elaborado pela
permanência de criança ou adolescente,
CGJ-MT - panfleto, leque, cartaz e
desacompanhado dos pais ou
camiseta – será enviado para todas as
responsável, em: estádio, ginásio e
unidades. Além disso, os magistrados da
campo desportivo; bailes ou promoções
vara da infância e juventude já estão
dançantes; boate ou congêneres; casa
orientados a baixar portarias
que explore comercialmente diversões
disciplinando a entrada, permanência ou
eletrônicas; estúdios cinematográficos,
participação de crianças e adolescentes
de teatro, rádio e televisão. 2) a
desacompanhados dos pais ou
participação de criança e adolescente
responsável nos Foto: Ilustrativa
em: espetáculos
e v e n t o s
públicos e seus
carnavalescos.
ensaios; certames
A
de beleza (artigo
campanha terá
149);
f o c o
n a
Aliciar, assediar,
prevenção ao uso
instigar ou
de entorpecentes,
constranger, por
consumo de
qualquer meio de
b e b i d a s
comunicação,
alcoólicas,
criança, com o
d o e n ç a s
fim de com ela
sexualmente
praticar ato
transmissíveis,
libidinoso é crime
combate à
com pena de
exploração sexual O material panfleto, leque, cartaz e camiseta – será enviado para todas as unidades reclusão de um a
comercial e ao trabalho infantil.
três anos e multa (artigo 241-D);
A coordenadora-adjunta da CIJ
Vender, fornecer, servir, ministrar ou
e juíza auxiliar da Corregedoria,
entregar, ainda que gratuitamente, de
Jaqueline Cherulli, pondera que educar e
qualquer forma, a criança ou a
informar o público infantojuvenil sobre
adolescente, bebida alcoólica ou, sem
seus direitos e garantias fundamentais
justa causa, outros produtos cujos
são formas de prevenir e combater a
componentes possam causar
violência. “É importante frisar que não
dependência física ou psíquica é crime
só a sociedade como também as crianças
com pena de detenção de dois a quatro
e adolescentes, como sujeitos de direito,
anos e multa, se o fato não constitui
poderão contribuir no combate aos
crime mais grave (artigo 243);
problemas citados, fazendo denúncias
Submeter criança ou adolescente à
por meio do Disque 100, do aplicativo
prostituição ou à exploração sexual é
SOS Infância, nas Varas da Infância e
crime com pena de reclusão de quatro a
Juventude ou na CIJ”, ressaltou a
dez anos e multa, além da perda de bens
magistrada.
e valores utilizados na prática criminosa
Fique atento - Conforme o Estatuto da
em favor do Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente (ECA):
Criança e do Adolescente da unidade da
Nenhuma criança ou adolescente será
Federação (Estado ou Distrito Federal)
objeto de qualquer forma de
em que foi cometido o crime, ressalvado
negligência, discriminação, exploração,
o direito de terceiro de boa-fé (artigo
violência, crueldade e opressão, punido
244-A).

JAURU E FIGUEIRÓPOLIS

MPE implanta projeto
“Ronda Maria da Penha”
Assessoria
Ministério Público do Estado de
Mato Grosso, por meio da
Promotoria de Justiça de Jauru e
demais instituições parceiras iniciaram a
implantação nos municípios de Jauru e
Figueirópolis D'Oeste do projeto “Ronda
Maria da Penha”, que busca realizar visitas
às vítimas beneficiadas por medida protetiva
de urgência, a fim de fiscalizar o seu devido
cumprimento, bem como auxiliar a vítima e
seus familiares com acompanhamento
psicológico e assistencial.
As visitações periódicas
multidisciplinares com participação da
Polícia Militar buscam, principalmente,
garantir a segurança das vítimas e o

O

cumprimento das medidas. Por sua vez, os
assistentes sociais e psicólogos do CRAS
darão o suporte psicossocial e orientação às
famílias vitimizadas, de modo a prevenir a
prática de novos delitos, e assim, garantir
proteção às vítimas de violência doméstica e
familiar.
Os ajustes foram feitos na última
quinta-feira (25.01), durante reunião
realizada pelo promotor de Justiça, Daniel
Luiz dos Santos, com participação de
militares e equipe de atenção psicossocial
dos dois municípios.
São parceiros da iniciativa: Poder
Judiciário, Polícia Militar, Secretaria de
Assistência Social e a sociedade em geral.
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VILA BELA

A regulamentação do uso público visa disciplinar a visitação das cachoeiras e demais pontos turísticos tradicionalmente frequentados

Reunião sobre regulamentação do uso público de
parque Estadual Ricardo Franco acontece hoje
T

Fernanda Nazário/Sema-MT

ambém podem participar do
encontro setores
interessados, como guias de
turismo, donos de pousadas,
proprietários de áreas no entorno do
parque, restaurantes e Organizações
não-Governamentais (ONGs).
A regulamentação do uso
público visa disciplinar a visitação
das cachoeiras e demais pontos

Foto: Divulgação

turísticos tradicionalmente
frequentados. O objetivo é oferecer
melhor estrutura de segurança às
pessoas, além de permitir a
conservação da biodiversidade do
parque.
Conforme o secretário de
Estado de Meio Ambiente, André
Baby, a implementação do parque
está na agenda do governador Pedro

Taques que visa incrementar o
turismo sustentável na região,
atraindo turistas das cidades
vizinhas e até de outros estados, o
que contribuirá para o aquecimento
da economia local.
“É importante os moradores
da cidade participarem dessa
discussão porque se trata de um
parque de grande potencial turístico

PEDIDO DE CASSAÇÃO

TRE decide nesta terça se cassa prefeito e
vice por doação ilegal para campanha em MT
Leonardo Heitor
Foto: Reprodução

O pedido de cassação foi feito pelo Ministério Público Eleitoral (MPE)

O

Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) julga na sessão desta
terça-feira uma
representação ação que pede a
cassação do diploma do prefeito José
Carlos do Pátio (SD) e do seu vice
Ubaldo Tolentino de Barros (PTB).
O processo tem como relator o juiz
eleitoral Ulisses Rabaneda.
O pedido de cassação foi
feito pelo Ministério Público
Eleitoral (MPE). O órgão aponta que
o vice-prefeito está inelegível, após
ser condenado e perder os direitos
políticos, por ter feito uma doação

irregular durante a eleição de 2014, o
que teria que cassar os dois.
A defesa da chapa, porém,
afirma que a suspensão dos direitos
políticos ocorreu somente depois da
eleição de 2016. Ou seja, no ato do
registro de candidatura Ubaldo
Tolentino Barros estava apto a
disputar a eleição. A ação contra
Ubaldo foi aberta em 2014. Ele teria
doado R$ 12 mil, em dinheiro, para o
candidato a deputado estadual
Reginaldo Santos. A irregularidade
está no fato de que ele só poderia ter
doado até 10% do rendimento bruto

declarado no Imposto de Renda no
ano anterior. No caso dele, o máximo
permitido era R$ 11 mil.
A condenação de Ubaldo em
primeira instância saiu em 2016,
após o processo eleitoral. Para o
Ministério Público Eleitoral, a
inelegibilidade é retroativa e atinge o
registro de candidatura do viceprefeito.
Com isso, toda a chapa é
afetada, o que inclui o prefeito Zé
Carlos do Pátio. Para a defesa da
chapa, não há hipótese de cassação,
tendo em vista que quando o registro
da candidatura foi feito, ele estava
com os direitos políticos ativos e
regulares e que a suspensão só veio
depois do processo eleitoral estar
concluído.
Caso o TRE acolha o
parecer do MPE, Zé Carlos do Pátio
e Ubaldo Tolentino terão os
diplomas cassados. Em seu lugar,
assume o 2º colocado nas eleições, o
ex-prefeito Percival Muniz (PPS).
Isso porque, o prefeito eleito não
obteve mais de 50% dos votos
válidos. Esta pode ser a segunda
cassação de Zé do Pátio, sendo que
2012 ele chegou a ser cassado por
abuso de poder político e
econômico, mas conseguiu reverter
a decisão após decisão do Tribunal
Superior Eleitoral.

Parque Serra de Ricardo Franco

do Estado. Além disso, eles poderão
contribuir para construção de um
planejamento de acordo com seus
anseios e necessidades, respeitando
os limites da natureza”.
A regulamentação do uso
público faz parte do plano de ação
para implantar de forma efetiva a
unidade e atende a Cláusula sétima
do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) n° 005/2017,
firmado entre o Estado de Mato
Grosso e o Ministério Público do
Estado (MPE).
Plano de ação - A demora de 20 anos
para a implantação efetiva do Parque
Estadual Serra de Ricardo Franco
gerou várias reuniões envolvendo
MPE, Governo do Estado,
Assembleia Legislativa e produtores

que possuem propriedades na área,
mas agora unifica esforços para a
garantia da preservação ambiental e
também da exploração sustentável
dos recursos naturais da região.
Esses debates resultaram no
TAC que prevê a elaboração de um
plano de manejo florestal em 21
meses; realização de diagnóstico
fundiário num prazo de 14 meses,
com a apresentação posterior de um
cronograma para regularização
fundiária dos imóveis e desocupação
das áreas ocupadas irregularmente;
georreferenciamento e sinalização
do entorno do parque, realização de
atividades de fiscalização, criação
de um conselho consultivo e a
normatização do uso público do
local, entre outras.

ESCALONAMENTO

Estado admite pagar salários de janeiro
em até 4 datas, veja como ficou divisão
Leonardo Heitor

O

mês de janeiro ainda não
terminou, mas o pagamento da
folha dos servidores já é motivo
de preocupação para o Governo do
Estado. Servidores que consultaram os
holerites neste final de semana
afirmaram que eles estão divididos em
quatro faixas salariais, o que indica um
possível escalonamento.
De acordo com a Secretaria de
Estado de Fazenda (Sefaz), houve a
distribuição de arquivos, que permitem
que o governo faça um escalonamento.
Todavia, não há nenhuma definição de
que isso ocorrerá neste mês e o Governo
trabalha para que 100% dos servidores
recebam até o dia 10 de fevereiro.
“Foram gerados arquivos que
permitem o escalonamento, mas não
significa que o pagamento será
necessariamente escalonado. Estamos
adotando medidas importantes para
manter o equilíbrio no fluxo de caixa do

Estado e garantir o pagamento da folha
em dia”, afirmou a Sefaz.
O FOLHAMAX apurou que
os salários foram divididos em quatro
faixas, indicadas no holerite, de acordo
com o valor que os servidores receberão
de forma líquida, ou seja, já com os
descontos previstos. A primeira,
chamada de “Folha 22”, contemplará
quem ganha até R$ 4 mil reais. Em
seguida, a “Folha 23” englobará salários
entre R$ 4 mil e R$ 6 mil. Fazem parte da
“Folha 24” aqueles que terão direito a
receber de R$ 6 mil a R$ 10 mil. A última
faixa é a “Folha 25”, onde estão
incluídos aqueles que terão salários
acima de R$ 10 mil.
O escalonamento de salário
dos servidores do Governo do Estado
tem sido frequente desde a folha de
setembro do ano passado, quando a
divisão foi feita por secretarias. Já a
folha de outubro, o escalonamento foi

por faixas salariais, onde quem recebe
mais teve o salário depositado apenas no
dia 22 de novembro, ou seja, com 12 dias
de atraso.
A folha de outubro foi paga
integralmente no dia 10 de dezembro e
não houve escalonamento. Já a folha de
dezembro, vencida em 10 de janeiro,
novamente foi dividida por secretarias.
Ao que tudo indica, em fevereiro, a
divisão voltará a ser feita por faixas
salariais, caso o Governo realmente não
tenha dinheiro em caixa para pagar toda
a folha.
Veja como ficou divisão das faixas
salariais:
Folha 22 - quem ganha até R$ 4.000,00
mil
Folha 23 - quem ganha entre R$
4.001,00 e R$ 6.000,00
Folha 24 - quem ganha entre R$
6.001,00 e R$ 10.000,00
Folha 25 - acima de R$ 10.000,00
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NA BASE DA BOLA

Opção da CBF por Carlos Amadeu é acertada. Mas a geração 99 precisa
ganhar rodagem .Time provavelmente terá ausências no Sul-Americano

Seleção sub-20: escolha coerente,
preparação atrasada e desfalques
Globo.com

Foto: Lance

E

nfim, um escolhido.
Depois de quase um ano,
a seleção sub-20 volta a
ter um treinador efetivo no
comando.
E a opção por Carlos
Amadeu foi a mais lógica, a mais
coerente dentro do contexto, por
alguns motivos a serem citados
por aqui nas próximas linhas.
O primeiro deles é que
Amadeu conhece de fato a
geração 99/00, com a qual ele irá
trabalhar neste ciclo.
Sabe quem são os
principais jogadores, sabe
também quem tem margem para
evolução e tem a admiração dos
que fizeram parte do Mundial
Sub-17.
O segundo motivo é
ligado ao primeiro. Com o

conhecimento que ele tem, o
caminho para o próximo SulAmericano Sub-20, que será
disputado em 2019 e é também
Pré-Olímpico (a não ser que as
regras mudem daqui para lá), será
encurtado justamente pela
presença de alguém que já está
dentro da entidade e conhece o
contexto. E isso será importante,
pois no Sul-Americano o Brasil
dificilmente contará com alguns
de seus melhores jogadores da
idade.
Não, o blog não se refere
apenas a Vinícius Júnior, que
dificilmente será liberado pelo
Real Madrid, visto que os
merengues barraram jogadores
como Valverde, do Uruguai, e
Sergio Díaz, do Paraguai, na
última disputa.

Há também Augusto, exSão Paulo, que já atua por lá, e
Rodrigo Farofa, exNovorizontino, que irá para lá no
meio do ano. Há Mário Júnior,
que já figura nos profissionais do
PSV, veste a 10 e entra com
frequência nas partidas.
Ainda há também a
possibilidade de "perder" nomes
como Paulinho, Lincoln e
Brenner, que já atuam pelos
profissional dos seus clubes e
lidam com a expectativa de uma
venda para o exterior.
Marcos Antônio, melhor
meio-campista brasileiro no
Mundial Sub-17, está de saída do
Atlético-PR.
O cenário, portanto, é de
desfalques, e nesse ponto a CBF
não tem responsabilidade. O

NA GINÁSTICA

Após escândalo nos EUA, COB e CBG fazem
palestra sobre assédio para médicos e técnicos
Globo.com

M

édico da Federação
Americana de ginástica por
mais de dez anos, Larry
Nassar foi condenado, na semana
passada, a 175 anos de prisão por conta
de abusos sexuais. Campeãs olímpicas
e mundiais ajudaram a denunciar o exmédico e o julgamento demorou mais
de sete dias, com quase 200 mulheres
fazendo depoimento. Ao mesmo
tempo, o Comitê Olímpico do Brasil
(COB) e a Confederação Brasileira de
Ginástica (CBG) fizeram um seminário
de ginástica abordando vários temas,
inclusive uma palestra sobre assédio.

O advogado Paulo Schmitt
comandou o assunto, que também
contou uma psicóloga do Comite
Olímpico do Brasil e com Cedrick
Willian, um dos principais especialistas
em ginástica artística na atualidade. A
conversa sobre assédio foi uma das que
teve maior participação dos técnicos e
médicos, que falaram muito sobre o
assunto, mesmo depois da palestra
encerrada.
Foram apresentados o código
de conduta da CBG para a técnicos e
médicos, foram discutindo pontos,
sempre orientando e apresentando
Foto: Divulgação

Seminário de ginástica

precauções e punições que todos devem
estar cientes. Foram dois dias de
seminário sobre os mais variados
temas. Estiveram na programação
assuntos como a necessidade das
avaliações constantes que são
realizadas, as principais lesões da
modalidade e como evitá-las, código de
conduta, doping, coaching esportivo,
análise do cenário internacional,
preparação física, nutrição, arbitragem
e participação em eventos
internacionais, entre outros. Os
principais clubes do país estavam
presentes bem como fisioterapeutas,
coordenadores e médicos
O Brasil conquistou três
medalhas na ginástica artística nos
Jogos da Rio 2016, todas no masculino.
As mulheres ficaram no quase, mas
conseguiram o melhor resultado da
história, com o quinto lugar de Flavia
Saraiva na trave. Em 2018, tem o
Mundial, em Doha, que já é
classificatório para os Jogos de Tóquio.
Em 2017, a seleção competiu o
Mundial sem seus principais nomes:
Diego Hypólito, Flavia Saraiva e
Rebeca Andrade não competiram.
Arthur Nory estava longe de sua melhor
forma, e Arthur Zanetti foi finalista,
mas ficou sem medalha. O grande
nome foi Thais Fidelis, quarta colocada
no solo.
A ginástica é um ótimo
potencial para conquistar medalhas em
Tóquio 2020.

Cáceres-MT, terça-feira 30 de janeiro de 2018

A opção por Carlos Amadeu foi a mais lógica, a mais coerente dentro do contexto

desafio agora é dar rodagem à
geração 99, que foi convocada
apenas uma vez no ano passado.
Nesse caso, há realmente
um atraso na preparação, e ele
precisa ser compensado, sob pena
do Brasil sofrer, como sofreu nos
três últimos Sul-Americanos

Sub-20 (não se classificou em
2013 e 2017 e ficou em quarto em
2015).
Há muito a ser feito,
principalmente na preparação
para o torneio. Mas a
continuidade do processo é, nesse
momento, uma decisão acertada.
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Felicidades pra você José Carlos de
Carvalho! Por este dia tão especial que foi
teu aniversário. Que você possa ter muitos
anos de vida, abençoados e felizes, e que
estes dias futuros sejam todos de harmonia,
paz e desejos realizados. Que seu coração
esteja sempre em festa, porque você pe um ser
de luz e muito especial para nós da família do
JCC. Que seu caminhar seja sempre na
presença acompanhado da presença de
Deus, guiando seus passos e instruindo suas
decisões, para que suas conquistas e vitórias
sejam uma constante em seus dias. Parabéns
por hoje e felicidades para sempre.

By Rosane Michels

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

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

A aprovação num vestibular é sem dúvida motivo de orgulho aos pais. E
quem está vivendo esse momento de comemoração é o casal Filintho Dias
e Eliene Liberato, pela aprovação do Thomás no curso de Direito da
Unemat. Nosso brinde com votos de muitos sucessos nessa nova etapa de
sua vida escolar.

Felicitamos os papais corujas Geraldo Fidelis e Fernanda
Gattass pelo nascimento da linda Luisa, que veio ao mundo
ontem para aumentar ainda mais a felicidade do casal e dos
familiares. Que Luisa cresça com muita saúde, são os nossos
sinceros votos.

***********************
Áries

Leão

A Lua continua caminhando através de
Câncer e agora recebe um tenso
aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de movimento na vida
emocional. Você estará mais fechado e
voltado para os seus. Um problema
doméstico ou familiar pode trazer
alguma preocupação. Procure
distanciar-se da vida social.
A Lua continua caminhando através de
Câncer e agora recebe um tenso aspecto
de Plutão e Urano indicando um dia de
interiorização e recolhimento. O
momento pode envolver a necessidade
de distanciar-se de alguns amigos. Se
puder, tire este dia para cuidar de si
mesmo; retome o equilíbrio.

Selando a amizade construída há mais de 30 anos, um grupo de ex-alunas do
Colégio Imaculada se reuniram no fim de semana, curtindo a natureza na
Pousada do Fordinho. Também visitaram o colégio onde tudo começou e
participaram de uma Missa em Ação de Graça. O fim de semana foi de muito bate
papo, troca de experiências com o aconchego de muito amor envolvido. Assim a
verdadeira amizade se fortalece com o tempo e nem a distância consegue
separar. Um brinde a vocês!!!

A Lua continua caminhando através
de Câncer e agora recebe um tenso
aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de pressão, que pode estar
relacionada com uma importante
reunião de negócios. O momento pede
calma e tranquilidade diante de
imprevistos. Um amigo pode estar em
apuros.

Virgem

A Lua continua caminhando através de
Câncer e agora recebe um tenso aspecto
de Plutão e Urano indicando um dia de
movimento e mudanças relacionadas a
um projeto em equipe. Uma equipe de
trabalho pode não estar funcionando a
contento; é preciso mudar. Mantenha a
calma diante de imprevistos.

Gêmeos

A Lua continua caminhando através
de Câncer e agora recebe um tenso
aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de movimento na vida
financeira. Pode haver atraso em um
pagamento. O dia é bom para
organizar seus gastos e ganhos. Não
é bom momento para gastar e sim
para economizar.

Apagou velinha no fim de semana a
charmosa Josiane Simões, que na
oportunidade recebeu o carinho especial dos
familiares e amigos que juntos cantaram o
tradicional Parabéns. Que Deus lhe conceda
muitas vitórias e realizações nesse novo ano.
Felicidades mil!!!

Câncer

A Lua continua caminhando através de
seu signo e agora recebe um tenso
aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de movimento e mudanças.
Pode haver pressão causada por
imprevistos, portanto procure manter
a calma. Não se deixe levar pela impulsividade e
controle a ansiedade.

A Lua continua caminhando através
de Câncer e agora recebe um tenso
aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de movimento intenso e
pressão no trabalho. Um plano de
negócios pode precisar de revisão e
mudanças. Procure não se deixar
dominar pela ansiedade e aja

A Lua continua caminhando através de
Escorpião Câncer
e agora recebe um tenso aspecto

A Lua continua caminhando através
Aquário de
Câncer e agora recebe um tenso

A Lua continua caminhando através
de Câncer e agora recebe um tenso
aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de movimento na vida social.
Procure não desequilibrar-se diante de
imprevistos, que podem ser a marca
deste dia. Sua criatividade estará mais
aflorada, portanto, aproveite para usála em seus projetos.

Libra

de Plutão e Urano indicando um dia de
movimento em projetos de médio prazo
em que você está diretamente envolvido.
O momento pode estar relacionado a
uma viagem internacional ou um contato
importante com uma empresa
estrangeira ou multinacional.

racionalmente.
A Lua continua caminhando através
Capricórnio
Sagitário de
Câncer e agora recebe um tenso
aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de interiorização e
necessidade de aprofundar-se em seu
mundo emocional. Aproveite este
dia, mergulhe em seus sentimentos e
decida-se a deixar para trás pessoas e
emoções indesejadas.

mal entendidos.

A Lua continua caminhando através
de Câncer e agora recebe um tenso
aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de movimento e mudanças nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Procure não levar tão a
sério qualquer decepção, pois essa
energia é passageira. Fique atento a

aspecto de Plutão e Urano indicando
um dia de movimento e mudanças em
sua rotina. O planejamento deste dia
pode não dar certo, pois alguns
acontecimentos inesperados podem
fazê-lo adiar alguns de seus planos.

Peixes

