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DEZEMBRO LARANJA
A diretoria do HR de Cáceres cedeu o Ambulatório de Oncologia para os voluntários realizar o atendimento e disponibilizará uma equipe de funcionários

HR realiza sábado testes para
diagnostico de câncer de pele
Foto: JCC

Neste sábado, 2, haverá exame gratuito para diagnóstico de câncer
de pele no Hospital Regional de Cáceres das 9h00 às 15h00, marcando a
18ª Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Pele e o “Dezembro
Laranja”. De acordo com a dermatologista Virgínia Scaff, responsável pela
ação, voluntários, dentre eles, o medico dermatologista Renato Rostey,
prestarão atendimento, esclarecimentos e aconselhamentos sobre medidas
preventivas ao câncer de pele. Página 03

SOCIEDADE DA BACIA

Elaboração de PRH do Paraguai
será foco de encontro em Cáceres
Foto: Arquivo

Médicos dermatologistas Virginia Scaff e Renato Rostey

RECONSTRUÇÃO

Plano de ações deverá superar os desafios apontados

Revelado na Unemat crânio de índio
que habitou no século X em Cáceres

O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria Executiva
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; a Agência Nacional de
Águas, os governos de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e o Grupo de
Acompanhamento da Elaboração do Plano de Recursos Hídricos da
Região Hidrográfica do Paraguai, realizará reuniões públicas no dia 4 de
dezembro no Cáceres Rotary Club, para divulgação do processo de
elaboração do PRH Paraguai. Página 04

Foto: Facebook

O crânio de um índio
da etnia Xarayes, que teria
vivido na região da Fazenda
Descalvados, em Cáceres, há
mil anos, durante o século
10, foi reconstruído
digitalmente pelo designer
Cícero Moraes, em parceria
com pesquisadores da
Unemat. Moraes, já
participou de projetos em
países, como México, Peru e
França, reconstruindo o
rosto de São Valentin, de
uma líder da elite peruana e
uma vítima do vulcão
Vesúvio. Página 05

Designer gráfico Cícero Moraes, na ERI da Unemat

PESSOAS EXCEPCIONAIS

Tríduo de atividades marcam
olimpíada regional das Apaes
Foto: Reprodução

LICITAÇÃO

Construção de UPA-24 horas
será construída em Cáceres
Foto: Ilustrativa

A Prefeitura de Cáceres iniciou os
trâmites do processo licitatório para a
construção da Unidade de Pronto
Atendimento 24 horas. A obra será
construída em um terreno do município,
localizado em frente ao Pronto
Atendimento Médico (PAM) e na lateral
do Hospital Regional Antônio Fontes. De
acordo com p secretário Roger, a
Prefeitura de Cáceres, que conseguiu
resgatar esse recurso que se encontrava
perdido.
Página 03

Competições ampliam inclusão entre APAES no interior

Com solene abertura ontem, 30, e prosseguindo hoje e amanhã, a
cidade de Cáceres está sediando a 5ª Olimpíada Regional das APAES,
evento, que reúne representantes de Araputanga, Mirassol D'Oeste,
Comodoro, São José dos Quatro Marcos e Pontes e Lacerda, oportunidade
em que estarão realizadas competições de Natação, Atletismo, Futebol de
Salão e Tênis de Mesa. Página 03

Sonho da comunidade, UPA é novamente anunciada
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Alea Jacta Est
Que a jogatina no Cassino Brasil
está oficializada não é segredo ou mistério, o
próprio governo banca dezenas de jogos
mensalmente, quina; lotomania; megasena;
lotofácil; lotogol; duplasena; timemania;
extrações da federal e os cambaus, claro,
tudo legalmente em sorteios diários e ou
semanais, acumulados ou não, registrados e
autorizados pelo sistema financeiro do
governo federal. Paralelo a esta jogatina
oficial, crupiês modernos espalhados por
este Brasilzão, entraram no jogo, lançando
os tais CAP's, os títulos de capitalização que
infestaram as cidades e são vendidos em
cartelas com sorteios de prêmios.
No rol, motocicletas, carros, casas,
dinheiro em espécie, virou festa, aquele tipo
de festa para poucos, como em todas as
loterias, mas jogo é jogo mesmo, depende da
sorte do apostador, já dizia aquela musica:
sorte, tem quem acredita nela e fim de papo.
Ledo engano, ainda não é fim de papo,
porque aqui é que ele começa, com as
suspeitas loterias, algumas já questionadas
pelos doutos representantes do Parquet,
zelosos defensores da comunidade. Ad
cautelam, não vamos aqui citar o santo,
apenas o milagre e deve ser o bastante.
Depois, Alea Jacta Est e good luck,
ou traduzindo, Boa Sorte, para não entrar
num Boa Noite Cinderela, que de
Princesinha virou Gata Borralheira. Vamos
lá: um título de capitalização nesta
modalidade mencionada, os tais CAPs, dá
ao adquirente apenas o direito a participação
em sorteios de prêmios, cotistas, abdicando
do resgate do título em prol de uma
instituição, geralmente esportiva amadora,
hospital, comunidade terapêutica, ou
similares.
É aí que mora o trambique de
alguns, omissivos e comissivos na violação
do direito de informação do consumidor,
não esclarecendo que um título de

MANIA DE REFORMA
Michel Temer convocou para o próximo
domingo (3) uma reunião com ministros
políticos, líderes da base e presidentes de
partidos aliados para definir estratégias para
aprovar a reforma da Previdência Social. O
encontro será no Palácio da Alvorada e
acontece na reta final dos trabalhos do
Legislativo neste ano, o que torna muito
curto o tempo do governo para convencer os
aliados. Seria importante que o tal Temer
informasse com números do INSS, a real
necessidade da reforma, já contestada em
números, no que se refere a aludidos
déficits. O suor da gente não agüenta mais
banquetes!
PASSAPORTES
A partir de dezembro, o cidadão que for tirar
o passaporte precisará apresentar um
número menor de documentos. A dispensa
dos comprovantes de quitação eleitoral, de
serviço militar e do comprovante de
pagamento da taxa começará a ser
implementada gradualmente a partir do fim
do próximo mês e valerá para todo o país até
o final de 2018. A medida faz parte do
programa do governo federal Brasil
Eficiente. No caso do passaporte,
permanece a obrigatoriedade de apresentar
o documento de identidade, CPF e
naturalidade.
OS MISERÁVEIS
A Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua)
divulgada na quarta (29) pelo IBGE mostra
que, em 2016, o rendimento médio mensal
real dos 88,9 milhões de trabalhadores do
país, com 14 anos ou mais de idade, resultou
em uma massa mensal de rendimento (total
pago à população ocupada) de
aproximadamente R$ 191 bilhões e um
rendimento médio de R$ 2.149. Os homens
recebiam, em média, por mês, R$ 2.380,
enquanto as mulheres recebiam R$ 1.836, o
que representa 77,1% do rendimento
masculino.

capitalização representa um título
financeiro, que possibilita uma poupança
programada em fundos de capitalizador e
com prazo definido de duração.
Este fato, leva o consumidor a
acreditar que está adquirindo apenas uma
cartela de sorteio para concorrer a prêmios
diversos sem menção específica de cessão
estampada no bojo do título vendido no
mercado, onde consta apenas a cessão
compulsória, incondicional e imediata dos
direitos à alguma instituição.
Absurdo gritante, algumas destas
loterias nem se preocupam em detalhar a
entidade beneficiada (CNPJ, endereço etc) e
só pra bater o martelo, importante lembrar
que a venda de títulos de capitalização
depende de autorização expressa da
Superintendência de Seguros Privados
(Susep), que já deixou claro, não autorizar a

comercialização de títulos de capitalização
que tenham o sorteio como atividade
principal.
Não queremos aqui acusar esta ou
aquela empresa exploradora, este deve ser o
termo correto, de loteria particular com
resgate de títulos a instituições alhures,
apenas alertar o incauto adquirente de
cartelas, que verifique nelas, as exigências
legais. Por exemplo, razão social
especificada da instituição beneficiada,
nomes de ex-sorteados, da entrega dos
prêmios, evitando comprar gatos por lebres,
afinal, voluntários oficiais propostos a
ajudar filantropias, é algo raro. In-fine:
anote o telefone da entidade resgatante do
seu titulo/cartela, ligue pra lá e confirme a
sua doação, o quanto ela tem recebido da
empresa titular dos sorteios e aí, sim, Alea
Jacta est.

AIDS e o estágio do HIV
O Dia Mundial de Combate à AIDS,
comemorado neste 1º de dezembro, tem por
função primordial alertar toda a sociedade
sobre essa doença. A data foi escolhida pela
Organização Mundial de Saúde e é
celebrada anualmente desde 1988 no Brasil,
um ano após a Assembléia Mundial de
Saúde que fixou a data de comemoração.

DETRAN ALERTA
O DETRAN-MT alerta que circulam
mensagens falsas no aplicativo Whatsapp
sobre uma suposta negociação entre agentes
de trânsito do município de Cuiabá, o expresidente do DETRAN, Rogers Jarbas, e
cidadão com pendências no órgão, com
suposta “retirada” de débitos de veículos
disponíveis para leilão. O Departamento
reitera que são mensagens falsas para
denegrir a imagem de servidores públicos
da autarquia. As baixas de valores
relacionados a taxas, IPVA e multas de
veículos somente podem ser realizadas via
sistemas vinculados a bancos credenciados,
cuja arrecadação junto a Secretaria de
Estado de Fazenda, por meio da conta única
do estado, e posteriormente informado ao
sistema Detrannet. Ou seja, não há a
possibilidade de isenção ou retirada de
débitos por terceiras pessoas.

Mas, afinal, o que é AIDS? Ela é
uma doença causada pelo vírus HIV,
geralmente por contato sexual desprotegido
com pessoa contaminada, mas pode ser
também transmitida por transfusão
sanguínea e compartilhamento de objetos
perfuro cortantes. Diferentemente do que
muitos pensam ser HIV positivo não é o
mesmo que ter AIDS, que é o estágio mais
avançado da doença, quando o sistema
imunológico encontra-se bem debilitado.
A Síndrome da Imunodeficiência
adquirida é uma doença que não mata por si
só. Por causar um grande impacto no sistema
imunológico, o paciente fica sujeito a
doenças oportunistas, como a pneumonia,
que surgem no organismo nesse momento de
fraqueza. Assim sendo, não se morre de
AIDS, morre-se das complicações geradas
pelas doenças oportunistas.

APROVADA/CÁCERES

descobertos nos Estados Unidos, Haiti e
África Central em 1977 e 1978, mas só
foram classificados como a síndrome em
1982, quando se compreendeu melhor a
doença. No Brasil, o primeiro caso foi
diagnosticado em São Paulo, em 1980.
As formas de transmissão da
doença começaram a ser entendidas em
1982. Nessa época, o preconceito ainda era
muito grande. A falta de conhecimento sobre
a doença levou à adoção do nome Doença
dos 5H: homossexuais, hemofílicos,
haitianos, heroinômanos (que usam
heroína) e hookers (termo em inglês que se
refere a prostitutas).
Somente em 1985 começou-se a
falar em comportamentos de risco em
substituição ao termo grupos de risco. Em
1991, iniciou-se a compra de medicamentos
antirretrovirais para distribuição gratuita e,
em 1993, o Brasil começou a produção do
coquetel AZT. Somente em 1996 foi criada
uma lei sobre o direito do doente de receber
o medicamento gratuitamente, o que
impulsionou a melhora da qualidade de vida
dos milhares de infectados.
O Brasil avançou na luta contra a doença e,
em 1999, já disponibilizava 15 diferentes

Os primeiros casos de AIDS foram

A Comarca de Cáceres divulgou a relação de
classificados e o nome da candidata
aprovada no teste seletivo para o cargo de
assistente de gabinete I da Segunda Vara
Cível. O edital que traz o resultado foi
disponibilizado pelo juiz Ramon Fagundes
Botelho, na quarta-feira (29 de novembro).
Conforme o documento, a aprovada para o
cargo é Deborah Keller de Oliveira.

EXPEDIENTE

Até o momento, ela é uma doença
que não possui cura, portanto, é necessária
uma proteção eficiente contra ela. Ao criar
um Dia Mundial de Combate à AIDS, o
objetivo era chamar a atenção sobre esse
problema, desde sua prevenção até seu
tratamento, e acabar com o preconceito.
É importante mostrar para a
população que não se contrai AIDS com um
simples aperto de mão ou abraço em um
paciente, mas devemos nos preocupar com
sua transmissão, uma vez que é uma doença
sem cura e que pode afetar a qualidade de
vida de uma pessoa.
O dia 1º de dezembro serve,
portanto, como um alerta sobre a AIDS e
como uma forma de repensarmos nossas
atitudes com os portadores da doença. Não
se trata de um dia exclusivo para
informações de saúde, é um dia que também
nos remete à compaixão e solidariedade. O
laço vermelho utilizado na luta contra a
AIDS foi criado em 1991 pela Visual AIDS
de New York, que queria fazer uma
homenagem aos amigos com a doença. A cor
vermelha remete ao sangue e a paixão.
***___ Vanessa Sardinha dos Santos.
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CÂNCER DE PELE

O câncer de pele ocorre quando há um crescimento excessivo dessas células que compõem a pele, podendo ser distinguidas em melanoma e não melanoma

Dermatologistas realizarão
testes gratuitos em Cáceres
Assessoria c/ Redação
Foto: JCC

A

manhã, 2, das 9h00 às 15h00,
u m
g r u p o
d e
Dermatologistas de Cáceres,
entres eles, Virginia Scaff e Renato
Rostey, estarão no setor de
Oncologia do Hospital Regional,
procedendo exames preventivos de
câncer de pele.
A ação integra a Campanha
Nacional de Prevenção do Câncer de
Pele, que está sendo realizada hoje
em todo o País pela Sociedade
Brasileira de Dermatologia.
Conforme Virginia, o objetivo é
identificar e indicar tratamento.
Por conta das altas
temperaturas no final do ano, é
preciso que os cuidados com a pele
sejam dobrados para evitar os efeitos
nocivos dos raios solares, fator tido
como uma das causas principais do
aumento nos índices de tumores de
pele entre a população brasileira.
Os melanócitos e
queratócitos (células da pele) são os
principais envolvidos no processo de
fotoproteção e quando expostos ao
sol podem aumentar em número e
tamanho.
O câncer de pele ocorre
quando há um crescimento
excessivo dessas células que
compõem a pele, podendo ser
distinguidas em melanoma e não

ficar expostas ao sol, é preciso
reforçar o uso do protetor solar
diariamente, principalmente no
rosto. Se a exposição aos raios
solares for maior, como na praia ou

TRÍDUO EM CÁCERES

Atividades esportivas marcam
Olimpíada Regional das Apaes
Da Redação

C

om solene abertura
o n t e m , 3 0 , e
prosseguindo hoje e
amanhã, a cidade de Cáceres está
sediando a 5ª Olimpíada
Regional das APAES, evento, que
reúne representantes de
Araputanga, Mirassol D'Oeste,
Comodoro, São José dos Quatro
Marcos e Pontes e Lacerda,
oportunidade em que estarão
realizadas competições de
Natação, Atletismo, Futebol de
Salão e Tênis de Mesa.
No final da tarde de
ontem, 30, aconteceu uma
carreata e em seguida às 19h30,
houve a abertura oficial da
olimpíada, na quadra da Escola
Estadual Natalino Ferreira
Mendes. Nesta sexta feira, 1º,
pela manhã,será a vez das
competições de atletismo e
futebol de salão na Cidade
Universitária da Unemat. No
mesmo local e horário, no
sábado, 2, serão realizadas as
provas de natação.
Também no sábado, 2, à

Medico oncologista Renato Rostey participará da ação

melanoma.
Em geral, as pessoas tendem
a relacionar o câncer de pele
exclusivamente ao melanoma.
Contudo, 95% dos casos de tumores
cutâneos identificados no Brasil são
classificados como não melanoma,
um índice que está diretamente
relacionado à constante exposição à
radiação ultravioleta (UV) do sol.
Por isso, é preciso estar atento aos

sinais de alerta.
Geralmente, os principais
sintomas de câncer não melanoma
são lesões cutâneas com crescimento
rápido, com sangramento,
ulcerações que não cicatrizam,
seguidas de coceira e algumas vezes
dor aparentes em áreas muito
expostas ao sol como rosto, pescoço
e braços.
Para pessoas que costumam

SAÚDE PÚBLICA

Prefeitura de Cáceres anuncia
construção de UPA 24 horas
Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura de Cáceres
iniciou os trâmites do
processo licitatório para a
construção da Unidade de Pronto
Atendimento 24 horas. A obra será
construída em um terreno do
município, localizado em frente ao
Pronto Atendimento Médico (PAM)
e na lateral do Hospital Regional
Antônio Fontes.
A UPA-24 horas terá 1.100
metros quadrados de área construída
e está orçada em R$ 2,2 milhão. Os
recursos para a construção da
Unidade foram viabilizados pelo
Fundo Nacional de Saúde. As obras
deverão começar no primeiro

piscina, por exemplo, é importante
abusar do protetor no corpo todo,
usar chapéus e evitar horários em
que a incidência solar esteja mais
forte.

semestre de 2018. De acordo com o
Prefeito Francis Maris, a Unidade de
Pronto Atendimento 24 horas será
mais um grande avanço para a Saúde
Pública de Cáceres, já que os casos
considerados urgentes e
emergenciais passarão a ser
atendidos na UPA. Na unidade serão
48 servidores, destes 6 médicos, que
intercalaram a cada 24 horas, a
expectativas é que a unidade possa
realizar 15 mil atendimentos no mês,
atendimentos esses de urgência e
emergência. A Unidade contará com
ambulatório, sala de estabilização,
Raios-X e laboratórios para exames
bioquímicos e de imagem. “A UPA é

um grande avanço, uma vez que vai
diminuir o tempo de espera por
atendimento, principalmente nos
casos de urgência”, observou o
Secretário de Saúde Roger Pereira.
Ainda de acordo com Roger,
vale destacar a importância da
Gerência de Convênios da Prefeitura
de Cáceres, que conseguiu resgatar
esse recurso que se encontrava
perdido. No local ainda contará com
duas ambulâncias semi UTI
completas e uma ambulância UTI
que darão o suporte aos
atendimentos de urgência e
emergência.
A construção da UPA
confirma a determinação da
Administração Municipal em
melhorar ainda mais a Saúde Pública
de Cáceres, que é uma referência
regional.

Foto: Ilustração

tarde na sede da APAE haverá
competição de tênis de mesa e em
seguida a entrega das
premiações. A noite haverá um
baile de confraternização. A 5ª
Olimpíada é uma realização da
APAE Cáceres, entidade fundada
em 31 de agosto de 1976, uma
organização não-governamental
sem fins lucrativos que atende
prioritariamente pessoas com
deficiências intelectual ou
múltipla.
Os principais programas
da associação estão voltados para
a educação profissional, a
inserção e o acompanhamento no
trabalho e o atendimento sócioocupacional. O Objetivo
precípuo da instituição, é
promover e articular ações de
defesa dos direitos das pessoas
com deficiência e representar o
movimento perante os
organismos nacionais, para a
melhoria da qualidade dos
serviços prestados, na
perspectiva da inclusão social de
seus usuários.

Foto: Ilustrativa

O desporto tem sido uma inclusão nas APAES de MT

UPA 24 horas, uma antiga reivindicação de Cáceres
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PLANO DE AÇÕES

Nesta 2ª etapa, será apresentado um plano de ações, ou seja, uma proposta de programas e intervenções necessárias para superar os desaﬁos apontados

Encontro em Cáceres divulgará
elaboração de PRH do Paraguai
O

Da Redação

Foto: Reprodução

Ministério do Meio
Ambiente, por meio da
Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, a Agência Nacional de
Águas, os governos de Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso e o
Grupo de Acompanhamento da
Elaboração do Plano de Recursos
Hídricos da Região Hidrográfica
do Paraguai, convidam para
reuniões públicas para
divulgação do processo de
elaboração do PRH Paraguai.
Evento acontece em
Cáceres, na próxima segunda
feira, 4 de dezembro no Cáceres
Rotary Club, sito à Rua 13 de
Junho, 399, Centro, das 18h30 às
21h30.
Destaque-se a
importância fundamental do
envolvimento da sociedade na
elaboração do PRH Paraguai,
cujo sucesso refletirá o resultado
de uma construção participativa e
integradora dos diversos atores
da Região Hidrográfica do
Paraguai.
Após a primeira rodada

para uma construção
participativa do Plano.
O PRH é um instrumento
de planejamento e funciona como
balizador ao definir ações
estratégicas em recursos hídricos
para as regiões.

PALESTRAS/VENDAS

P. e Lacerda sedia encontro
empresarial da região oeste
CDL c/ Redação

A

Federação da Câmara de
Dirigentes Lojistas
(FCDL), realiza em
Pontes e Lacerda, nesta sextafeira, 1, o 2º Encontro
Empresarial da região oeste. O
evento iniciará as 13h00, no
espaço Vip Eventos (Avenida
Tancredo Neves, nº 515) e terá a
participação das CDL's de Pontes
e Lacerda, Comodoro, Porto
Esperidião, Araputanga, São José
dos Quatro Marcos, Mirassol
D'Oeste, Cáceres, e seus
associados.
Palestras e treinamentos
serão oferecidos durante a
programação, que contará com a
presença de autoridades políticas
do estado de Mato Grosso,
convidados e representantes do
setor varejista.
Conforme a programação
oficial, às 13h00, acontece a
abertura com o Painel Político e a
discussão com representantes
políticos de toda a região oeste,

É fundamental a sociedade na elaboração do PRH

de eventos, quando foram
discutidos o diagnóstico
(situação atual da região) e o
prognóstico (possibilidades de
mudanças e desenvolvimento da
região), será apresentado um
plano de ações, ou seja, uma
proposta de programas e
intervenções necessárias para

superar os desafios apontados.
Essas Reuniões Públicas
dão sequência a uma série de
eventos que se iniciaram com os
encontros para apresentar o
Diagnóstico e o Prognóstico do
PRH Paraguai os quais tem a
finalidade de informar e ouvir a
sociedade da Bacia, contribuindo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TCE/MT dá parecer contrário
à gestão de Ferrari em Cabaçal
Da Redação

P

or não aplicar o percentual
mínimo de 60% dos recursos
do Fundeb na valorização dos
profissionais do magistério e pela
contratação de despesas nos dois
últimos quadrimestres do mandato,
sem disponibilidade de caixa, as
contas anuais da Prefeitura de
Reserva de Cabaçal referentes a
2016, sob a gestão de Tarcísio
Ferrari, receberam parecer contrário
à aprovação pelo Pleno do TCE-MT.
Em sessão ordinária na
última terça-feira (28), os
conselheiros acompanharam voto do
relator do Processo nº 78166/2016,
conselheiro interino João Batista de
Camargo Júnior, que apontou ainda
outras irregularidades na prestação
de contas do município.
Entre elas atraso no repasse
ao Poder Legislativo nos meses de
setembro, outubro e novembro;
aumento de gastos com pessoal no

O objetivo do Plano é
propor ações e metas para
minimizar conflitos potenciais ou
existentes pelo uso da água, tendo
em vista os múltiplos interesses
dos usuários, do poder público e
da sociedade civil organizada.

período de 180 dias anteriores ao
final do mandato; ausência de
transparência nas contas públicas,
inclusive quanto à realização de
audiências públicas; e abertura de
créditos adicionais por conta de
recursos inexistentes.
No voto, o conselheiro
apontou que o município de Reserva
do Cabaçal aplicou o valor de R$
677.393,35 em gastos com
remuneração e valorização dos
profissionais do magistério do
ensino infantil e fundamental, o que
corresponde a 56,47% da receita do
Fundeb, sendo que o valor da receita
totalizou R$ 1.199.457,92, não
cumprindo o percentual mínimo de
60% na aplicação dos recursos
estabelecidos na legislação.
O conselheiro também ficou
convencido, pela análise do relatório
técnico, da ocorrência de
contratação de despesas nos dois

últimos quadrimestres do mandato
sem disponibilidade de caixa, em
desobediência à Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
"É vedado ao gestor
público, nos últimos dois
quadrimestres do seu mandato,
contrair obrigação de despesa que
não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa",
reforçou.
Além de orientar o Poder
Legislativo de Reserva do Cabaçal a
cobrar do atual gestor municipal a
correção de todas as irregularidades,
o conselheiro relator ainda
recomendou que o Poder Executivo
se esforce para melhorar as posições
com relação ao Índice de Gestão
Fiscal Municipal (IGFM-MT/TCE).
No ranking estadual, o
município ficou em 91ª colocação,
caindo 16 posições em comparação a
2015, quando foi classificado em
75º. A nota do IGFM foi de 0,54, que
significa Nota C, de gestão em
dificuldade.
O conselheiro relator
recomendou também que o
município aperfeiçoe o
planejamento e a execução das
políticas públicas na área da
educação e saúde, identificando os
fatores que causaram a piora ou
ausência de melhora dos resultados
das avaliações das políticas
públicas, visando uma mudança
positiva na situação a ser avaliada
pelo Tribunal de Contas em 2018,
referente às contas de 2017.

Foto: Arquivo

Tarcísio Ferrari, prefeito de Reserva de Cabaçal
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abordando os temas: Soluções
SPC: Treinamento para sua
equipe de análise de crédito e
cobrança; Banco BNDES:
Oportunidades únicas de investir
no seu negócio e reunião com
Presidentes de CDL´s.
No período noturno, a
partir das 19h30, acontecerá a
apresentação do Empresa
Destaque, quando serão
conhecidas as três empresas que
mais se destacaram em 2017,
segundo votação realizada pelos
empresários associados à
entidade. Os vencedores, serão
homenageados com o 'Troféu
Mercador Fenício” e às 20h00,
será a vez da Palestra: O Segredo
da Venda em 360º Graus, um
treinamento para a equipes de
vendas, com um dos melhores
coach em negócios no Brasil,
Leyder Rodrigues Nunes, com o
objetivo de alavancar as vendas
de Natal, a data mais esperada do
ano pelo comerciante.
Foto: Linkedin

Destacado palestrante Leyder Rodrigues Nunes

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Através da computação gráfica e cálculos precisos, Cícero que já participou de projetos no México, Peru e França compara seu trabalho ao de um pedreiro

Designer reconstrói crânio de índio
que viveu no século XI em Cáceres
Assessoria

Foto: Facebook

“Escola Regional de Informática
Mato Grosso anteontem, 29.
Uma versão do rosto será
impressa em 3D, pintada pela
artista plástica Mari Bueno e
exposta ao público a partir do ano
que vem. Através da computação
gráfica e cálculos precisos,
Cícero consegue descobrir, por
exemplo, a distância entre o nariz
e a boca. Ele comparou o trabalho
dele ao de um pedreiro que
precisa preparar o solo e calcular
quantos pisos serão necessários
para cobrir uma área
determinada.
Como o crânio foi
encontrado sem a parte da
mandíbula do índio, Cícero
precisou reconstruí-la
digitalmente, a partir de
proporções e cálculos,
explicando que durante uma
reconstrução forense de crime, a
face é feita apenas na cor cinza,

Cícero Moraes demorou duas semanas para concluir o trabalho

O

crânio de um índio da
etnia Xarayes, que teria
vivido na região da
Fazenda Descalvados, em
Cáceres, há mil anos, durante o
século 10, foi reconstruído

digitalmente pelo designer
Cícero Moraes, em parceria com
pesquisadores da Unemat. Cícero
demorou cerca de duas semanas
para concluir o trabalho, que foi
mostrado durante o evento

porque é preciso ter acesso ao
DNA da pessoa para determinar
detalhes como cor da pele e
cabelo.
Ele estuda a técnica de
reconstrução forense desde 2011
e já participou de projetos em
países, como México, Peru e
França. “Reconstruí o rosto de
São Valentin, em junho, de uma
líder da elite peruana e uma
vítima do vulcão Vesúvio. No
Brasil, reconstruí o rosto de um
indígena de dois mil anos e de
dois homens de Lagoa Santa, em

Minas Gerais”, contou.
O crânio original ficará
guardado em um ambiente onde
não será afetado por mudanças
climáticas e a réplica feita por
Cícero será exposta. O
arqueólogo Luciano Pereira,
explicou que o local onde o crânio
foi encontrado era um cemitério
indígena.
O objeto foi encontrado
junto a peças de cerâmica, em
novembro de 2011, no Sítio
Arqueológico Índio Grande, a
150 km de Cáceres.

SÓ ON-LINE

Diário Oficial da União
circula pela última vez
AE c/ Redação

Foto: Reprodução

AL E TCE/MT

Gaeco cumpriu mandados contra
servidores empresários e advogado
Assessoria c/ Redação

O

Grupo de Atuação
Especial Contra o Crime
Organizado (Gaeco),
composto por membros do
Ministério Público, Polícia Civil
e Polícia Militar, cumpriu ontem,
oito mandados de condução
coercitiva e outros oito de busca e
apreensão nas cidades de Cuiabá,
Cáceres, Primavera do Leste e
Rio de Janeiro/RJ, todos
e x p e d i d o s p e l a Va r a
Especializada do Crime
Organizado da Capital.

A operação visa
desarticular organização
criminosa engendrada para
saquear os cofres públicos,
notadamente recursos públicos
da Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso e Tribunal
de Contas do Estado.
Os desvios se davam por
meio de fraude nos convênios
firmados com a Fundação de
Apoio ao Ensino Superior
Público Estadual (FAESPE),
Fundação de Apoio a Pesquisa,

Ensino e Assistência à Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro (FUNRIO) e Associação
Plante Vida.
Entre os alvos dos
mandados estão servidores da
ALMT e TCE, bem como
empresários e um advogado. As
sedes da FAESPE, FUNRIO e
Associação Plante Vida também
são objeto de busca e apreensão
por agentes do Gaeco.
Além do crime de
constituição de organização
criminosa, também há
indicativos da prática de peculato
e lavagem de dinheiro.
As fases anteriores
originaram denúncias contra 23
investigados, contudo,
investigações complementares
indicaram o envolvimento de
mais pessoas na organização
criminosa, além de revelar que o
desvio de recursos públicos é
bem maior do que fora apurado
anteriormente.
A operação contou com
apoio de policias do Batalhão de
Operações Especiais (Bope),
Força Tática de Várzea Grande e
Cáceres e Gaeco do Estado do
Rio de Janeiro.

Foto: Arquivo

Busca e apreensão atingiu entre outros, AL/TCE e Faespe

Versão em papel sai de circulação nesta sexta-feira

A

pós 155 anos, a Imprensa
Nacional produziu no
início da madrugada de
ontem, (30) a última edição
impressa do "Diário Oficial da
União," que a partir desta sexta
(1º), o passará a estar disponível
somente na versão online. O
"Diário Oficial" circulava desde
1º de outubro de 1862. As edições
costumam ultrapassar 2 mil
páginas diariamente, marca que
rendeu recordes à publicação.
Dividida em três seções, a
publicação oficial apresenta leis
sancionadas, decretos do
presidente da República,
portarias ministeriais,
nomeações, exonerações e
licitações. A decisão de encerrar a
impressão do Diário Oficial está
entre ações que, segundo o

governo, visam a desburocratizar
a administração pública e reduzir
custos.
De acordo com a Casa
Civil, responsável pela
publicação oficial, a impressão
consome 60 toneladas de papel
jornal todo mês (720 toneladas
anuais), com um custo
aproximado de R$ 204 mil
mensais (R$ 2,5 milhões anuais).
A versão digital do Diário
Oficial estava disponível desde
1997 e atualmente, o site da
Imprensa Nacional recebe 23 mil
acessos diariamente, enquanto a
tiragem da versão imprensa do
"Diário Oficial" é de cerca de 6
mil exemplares.
Na década de 1990,
chegaram a ser impressos 90 mil
exemplares diariamente.
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TOLERÂNCIA ZERO
Trabalho está focado na garantia da segurança da população nesse período,
de maior circulação de pessoas e dinheiro, como recebimento do 13º salário

Sesp lança operação Final de
Ano Seguro nesta sexta-feira
Secom c/ Redação
Foto: Nara Assis

C

om o objetivo de
intensificar ações
preventivas no mês de
Natal e véspera de Ano Novo, a
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT)
lançará, nesta sexta-feira (1), a
operação Final de Ano Seguro. As
ações ocorrerão até o dia 02 de
janeiro, em todo o estado. O
lançamento oficial será às 10h30,
na Praça das Bandeiras, em
Cuiabá.
A atuação ocorrerá de
forma integrada, com a
disponibilização do efetivo dos
comandos regional e
especializado e utilização de
análise criminal e inteligência
para a definição de prioridade.
As estratégias incluem
pontos de estacionamento em
locais e horários de grande
circulação de pessoas; bloqueios
em locais críticos; atividades com
grande quantidade de efetivo,
podendo ser integrada, em locais
críticos; policiamento ostensivo a
pé e policiamento motorizado.
Além disso, as rondas e
atendimento de ocorrências
continuarão sendo realizados
normalmente nas áreas
residenciais, nos bairros dos 141
municípios mato-grossenses.
Considerando o aumento

A atuação das policias ocorrerá de forma integrada

do fluxo de pessoas, bens e
dinheiro no período de fim de
ano, além do horário estendido de
funcionamento do comércio, o
planejamento prevê a redução das
atividades administrativas das
forças de Segurança Pública, para
que o efetivo esteja concentrado
no policiamento ostensivo. “Todo
o trabalho está focado na garantia
da segurança da população nesse
período, principalmente nas datas
de maior circulação de pessoas e
dinheiro, como recebimento do
13º salário e véspera de Natal e do

Ano Novo”, explicou o secretário
adjunto de Integração
Operacional da Sesp, coronel da
PM Jonildo Assis.
Além dos comandos
regionais e especializados da
Polícia Militar (PM-MT), a
operação Final de Ano tem a
participação das unidades
vinculadas à Polícia Judiciária
Civil (PJC), do Corpo de
Bombeiros Militar, Perícia
Oficial e Identificação Técnica
(Politec), e Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN).

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS
ESCALA MÊS DEZEMBRO / 2017 “MÉDICOS”
Dias
Mês

Dias
Sem

MATUTINO:

VESPERTINO:

das 07:00 às 13:00 hs

01/12/17

SEX

02/12/17

SAB

03/12/17

DOM

04/12/17

SEG

05/12/17

TER

1) PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) JOZIANE 2) OTÁVIO
1)PAULA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) KÁTIA

06/12/17

QUA

07/12/17

QUI

08/12/17

SEX

09/12/17

SAB

10/12/17

DOM

11/12/17

SEG

12/12/17

TER

13/12/17

QUA

14//12/17

QUI

15//12/17

SEX

16//12/17

SAB

17/12/17

DOM

18/12/17

SEG

19/12/17

TER

20/12/17

QUA

21/12/17

QUI

22/12/17

SEX

23/12/17

SAB

24/12/17

DOM

25/12/17

SEG

26/12/17

TER

27/12/17

QUA

28/12/17

QUI

29/12/17

SEX

30/12/17

SAB

31/12/17

DOM

01/01/18

SEG

das 13:00 às 19:00 hs

NOTURNO:
das 19:00 às 07:00 hs

1) THAYANE 2) MARCIO
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1)KATIA 2) PAULA

1) MÁRCIO 2) OTÁVIO
1) OTÁVIO 2) ALÍPIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1)OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO

1) PAULA 2) JOZIANE

1) JOZIANE 2) CECÍLIA

1) DANILA 2) OTÁVIO

1) JOZIANE 2) PAULA
1) KATIA 2) PAULA
1)MARCIO 2) THAYANE
1) PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KÁTIA

1) PAULA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) ALÍPIO
1)THAYANE 2) MARCIO
1) THAYANE 2) JOZIANE
1) KÁTIA 2) PAULA

1) MÁRCIO 2) DANILA
1) OTÁVIO 2) THIAGO
1) MARCIO 2) THAYANE
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1)MÁRCIO 2) OTÁVIO

1) KÁTIA 2) CECÍLIA
1) JOZIANE 2) PAULA
1)PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) DANILA
1) JOZIANE 2) PAULA
1) DANILA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) KÁTIA
1) PAULA 2) JOZIANE
1)JOZIANE 2) PAULA
1)KATIA 2) PAULA

1) PAULA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) JOZIANE
1) JOZIANE 2) PAULA
1) ALÍPIO 2) PAULA
1)DANILA 2) THAYANE
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) DANILA 2) KÁTIA
1) KÁTIA 2) PAULA
1) CECÍLIA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1) PAULA 2) ALÍPIO

1)MÁRCIO 2) THIAGO
1) OTÁVIO 2) DANILA
1) DANILA 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) OTÁVIO
1) THAYANE 2) ALÍPIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1) DANILA 2) OTÁVIO
1) DANILA 2) MARCIO
1) THIAGO 2) OTÁVIO

1) DANILA 2) THAYANE
1) JOZIANE 2) THAYANE
1) PAULA 2) THAYANE
1) CECÍLIA 2) KÁTIA
1) JOZIANE 2) PAULA
1) PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) JOZIANE 2) OTÁVIO
1) KATIA 2) MÁRCIO

1)THAYANE 2) DANILA
1) THAYANE 2) ALÍPIO
1) PAULA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1) JOZIANE 2) CECÍLIA
1) JOZIANE 2) KÁTIA
1) ALÍPIO 2) PAULA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) THAYANE 2) KATIA

1) ALÍPIO 2) MARCIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) MÁRCIO 2) THIAGO
1) OTÁVIO 2) DANILA
1) DANILA 2) MARCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1) OTÁVIO 2) ALÍPIO
1) ALÍPIO 2) MÁRCIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO

1) ALÍPIO 2) PAULA

LEGENDA N° A FRENTE DO NOME:
1) Box
2) Triagem
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PARA AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS
SEGUIDAS):
1)
11:30 às 12:10
2) 12:10 às 13:00
1)
21:30 às 22:00
2) 22:00 às 22:30
Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre
permaneça 1 médico em atendimento. O médico da Triagem quando estiver no horário de refeição, será
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Professor sulista já comandou diversos clubes como, Figueirense, Joinville, São Luiz, Botafogo da Paraíba, Novo Hamburgo e Chapecoense entre outros

Ex-técnico da Chape assume
o Dourado de Cuia em 2018

G.E c/ Redação

Foto: Assessoria CEC

O

Cuiabá Esporte Clube
anunciou a contratação
do técnico Itamar
Schülle, treinador que terá pela
frente o Campeonato Matogrossense, Copa Verde, Copa
do Brasil e Série C do
Brasileiro.
A diretoria já havia
acertado os detalhes com o
treinador, mas só fez o anúncio
oficial anteontem.
Catarinense, Itamar foi jogador
de futebol e iniciou a carreira
de técnico em 2002, em seu
estado natal. Comandou
diversos clubes como,
Figueirense (SC),

Joinville(SC), São Luiz(SC),
Botafogo(PB), Novo
H a m b u r g o ( R S ) ,
Chapecoense(SC), entre
outros.
Em 2015, foi campeão
paranaense pelo Operário de
Ponta Grossa, onde conquistou
um destaque nacional. Em
2017, foi campeão paraibano
pelo Botafogo e dirigiu o clube
na Série C do Brasileiro.
No segundo semestre,
assumiu o ABC (RN).
A n t e s
d a
oficialialização, no fim do mês
de outubro, Itamar visitou a
capital mato-grossense,

assistiu Cuiabá e Cacerense,
pela Copa FMF, e aproveitou
para conhecer a estrutura do
clube.
Com o elenco
praticamente formado - cerca
de 18 contratações e mais
alguns remanescentes da Copa
FMF -, os treinos começam na
próxima segunda-feira, 04 de
dezembro.
A temporada 2018
começará mais cedo, em
função da Copa do Mundo da
Rússia. Na próxima temporada
o Dourado disputará o
Campeonato Mato-grossense,
Copa Verde, Copa do Brasil e

DE OLHO EM SANTIAGO

Verdão do Norte e Dourado
disputam a final da Sub-17
G.E c/ Redação

L

uverdense e Cuiabá
entraram em campo na
noite de ontem, 30, em
busca de dois objetivos: título
do Campeonato Matogrossense Sub-17 e vaga para a
Copa Santiago 2018.
A partida de ida
terminou 1 a 1, no estádio

Presidente Dutra. A partida
decisiva foi realizada
conforme mencionado a partir
das 18h00 da quinta feira, no
estádio Passo das Emas. Até o
fechamento desta edição a
partida entre LEC e CEC ainda
não havia se iniciado.
Verdão do Norte e
Foto: Pedro Lima

Campeão garante vaga na Copa Santiago de 2018

Dourado se enfrentaram nas
quartas de final do
Campeonato Mato-grossense
Sub-17 e naquela ocasião o
Auriverde levou a melhor nos
pênaltis, e seguiu na
competição. Por ter a melhor
campanha, a equipe do Norte
do estado também avançou
pelo índice técnico.
O campeão garante
vaga para a Copa Santiago
2018, competição que será
realizada entre os dias 11 e 20
de janeiro, e contará com 16
clubes. Alguns nomes
conhecidos no futebol já
disputaram a competição:
Ronaldinho Gaúcho,
Alexandre Pato, Nilmar,
Rafael Sóbis.
Na edição do ano que
vem, estão confirmados clubes
grandes, como São Paulo,
Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e
Internacional, portanto vitrines
para craques do campeão da
Santiago, seja Luverdense ou
Cuiabá.
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Técnico Itamar Schülle, assume comando do Dourado

Série C do Campeonato
Brasileiro.
Aos 50 anos, Itamar
chega com a missão de iniciar o
trabalho com um novo plantel
no Cuiabá Esporte Clube, onde
o maior objetivo é o acesso

para a Série B do Brasileiro.
A comissão técnica será
composta pelo auxiliar-técnico
Lucas Isotton e o preparadorfísico Gamarra, trazidos por
Itamar.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Destaque Vip a professora da Unemat
Rosane Vasconcelos, que sempre está
buscando crescimento na área. Ela que
participou da 1ª Jornada Internacional de
Pós Graduação em Enfermagem na cidade
de Ribeirão Preto. Na foto com Elaine
Cantarella, Andrea Bernardes e Gisa
Carrara.

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

O Ceja Professor Milton Marques Curvo
encerrou as atividades do mês de novembro
com chaves de ouro em Noite Cultural. O
e v e n t o é re s u l t a d o d o s p ro j e t o s
desenvolvidos no mês da Consciência
Negra. Muitas apresentações entre danças,
desfiles e exposição de trabalhos foram
apresentadas. Parabéns aos organizadores
e alunos que não mediram esforços para
que a noite fosse sucesso.

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

Desejamos votos de breve recuperação a acadêmica de
medicina Monyke Mendes Gouveia, que está internada em
tratamento de uma virose. Que sua saúde se restabeleça o
mais breve possível.

*******************
Áries

Leão

A Lua entra em Touro e, unida a Urano
recebe um ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia de
movimento e criação de novas
estruturas em sua vida material e
financeira. Um projeto ou contrato, que
vem sendo negociado e envolve o
aumento de seus rendimentos, pode ser
firmado.
A Lua entra em Touro e, unida a Urano
recebe um ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia de
movimento positivo em projetos que
envolvem seu crescimento profissional
e carreira. Um novo passo é dado na
direção desse crescimento. O momento
é ótimo para apresentação de um novo

A Lua entra em seu signo e, unida a
Urano recebe um ótimo aspecto de
Saturno e Mercúrio indicando um dia
de movimento estável, com boas
novidades. Uma boa notícia pode
chegar relacionada à sua vida pessoal
e/ou profissional. O dia segue
movimentado, porém equilibrado.
Abra-se a novas oportunidades.

Virgem

projeto.
A Lua entra em Touro e, unida a
Capricórnio
Sagitário Urano,
recebe um ótimo aspecto de
Saturno e Mercúrio indicando um dia
de movimento intenso, mas
equilibrado, especialmente no
trabalho. Um projeto em andamento
começa a dar bons resultados ou um
novo projeto pode ser negociado e
aprovado.

Em mais uma edição o Baile do Hawai promete esquentar sua noite
de 23 de dezembro no Iate Clube. Como acontece todos os anos o
baile é um sucesso. As mesas já estão sendo comercializadas. Vale
Conferir.

A Lua entra em Touro e, unida a
Urano, recebe um ótimo aspecto de
Saturno e Mercúrio indicando um dia
de movimento positivo em projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem contato com pessoas e
empresas estrangeiras. O momento é
bom para pensar em um intercâmbio.

A Lua entra em Touro e, unida a Urano
recebe um ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia de
movimento agradável em sua vida
social e aproximação de amigos,
novos e antigos. Se estiver só, um
romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo. Dia ótimo
para estar com os filhos.

Gêmeos

Libra

A Lua entra em Touro e, unida a Urano
recebe um ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia de
interiorização e distanciamento da
vida social. O dia é bom para finalizar
o planejamento de um projeto, que
será colocado em prática em algumas
semanas. Medite e pratique atividades
que unam mente e corpo.

A Lua entra em Touro e, unida a Urano
recebe um ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia de
interiorização e necessidade de
distanciamento da vida social. Você
estará mais fechado e em contato com
seu mundo emocional, que passa por
um momento de equilíbrio. Medite.
A Lua entra em Touro e, unida a Urano,

Aquário recebe um ótimo aspecto de Saturno e

Mercúrio indicando um dia de
interiorização e maior contato com sua
vida doméstica e familiares. Hoje, sua
casa é o melhor lugar do mundo para
estar. Se um de seus pais esteve com
problemas, este é um momento de
recuperação.

A amizade quando é verdadeira ultrapassa as
barreiras do tempo e da distância. Assim as
amigas Ivana Fanaia, Virgínia Kátia Melo
Dantas e Marilucy Silva sempre que podem se
reencontram para matar as saudades e reviver
os momentos dessa amizade que perdura pra
mais de 20 anos. Grande abraço. Viva a
amizade.

Câncer

A Lua em Áries caminha na direção
de Urano e recebe tenso aspecto de
Marte e Plutão indicando um dia
intenso, especialmente no trabalho. É
possível que você coloque suas
escolhas profissionais em cheque e as
questione. O momento pode envolver uma séria e
definitiva tomada de decisões no setor.

A Lua entra em Touro e, unida a Urano,
Escorpião recebe
um ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia de
movimento intenso e agradável em seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O dia pode envolver a
concretização de uma parceria ou
sociedade comercial. Você estará mais
sério e responsável.

Peixes

A Lua entra em Touro e, unida a Urano
recebe um ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia de
movimento agradável na vida social e
aproximação de amigos. O dia é ótimo
para marcar ou realizar uma viagem
rápida. Uma reunião de negócios pode
ser mais produtiva do que o esperado.

