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TJ condenou a Energisa a pagar por
danos materiais a usuário de Cáceres
Foto: Ilustrativa

A Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso (TJMT) manteve decisão do Juízo da Terceira Vara
Cível de Cáceres ao condenar a concessionária de energia elétrica
Energisa a pagar o montante de R$ 22.090,00 a título de dano
material, após curto-circuito na rede elétrica. Página 04

FROTA ESCOLAR

Prefeitura dá início a revisão
da frota dos ônibus escolares

Energisa foi condenada a pagar R$ 22.090,00 por danos materiais

REDES SOCIAIS

Palestra Marketing Digital
acontece hoje em Cáceres

Página 03

JULGAMENTO DE LULA

Recurso do ex-presidente Lula
será julgado nesta quarta-feira

Foto: Divulgação

Com mais de cem
pessoas inscritas, acontece
hoje, a partir das 19h 30 no
Centro Cultural de Cáceres
a palestra Marketing Digital
- Impulsione sua empresa
nas redes sociais. O evento
é destinado a empresários,
profissionais liberais,
diretores, gerentes e
pessoas interessadas em
obter resultados
significativos em seu
negócio, seja em uma
prestação de serviços ou no
desenvolvimento de um
empreendimento digital.
Página 03
Palestrate Adecarlo Junior

ABUSO SEXUAL

Página 06

Acadêmico da UFMT dado como
desaparecido está preso em Cuiabá

Foto: Reprodução

O estudante de Engenharia Civil da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Michael Dhefferson Borges, de 19 anos, dado como
desaparecido desde a última sexta-feira (19), na
verdade, está preso no Centro de Ressocialização de
Cuiabá (CRC) - antiga Cadeia Pública do Carumbé pelo crime de abuso sexual. Página 05
Acadêmico está preso no Centro
de Ressocialização de Cuiabá
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Julgamento de Lula: tensão descabida
Já não é de hoje que a velha
máxima “decisão judicial não se discute,
cumpre-se”, vem caindo em descrédito
no País. Primeiro porque, em tempos
não muito remotos, importantes figurões
da República simplesmente se negaram
a cumprir decisões judiciais emanadas
do Supremo Tribunal Federal (STF) e,
apesar da desobediência, não foram
sequer advertidos.
Outro fator que vem afetando a
força do Poder Judiciário está na
judicialização indevida da política, que
vem sendo patrocinada, pasmem, pelo
próprio Poder Judiciário.
De fato, de uns tempos para cá,
nossas Cortes de Justiça – em todas as
esferas e instâncias – têm,
reiteradamente, adotado
posicionamentos com profundo matiz
ideológico e político, o que vem se
traduzindo, na prática, numa descabida
interferência do Poder Judiciário nos
demais Poderes da Nação. Com isso,
situações que antes demandavam uma
decisão apenas no meio político,
passaram a ser analisadas, e resolvidas,
por nossos Tribunais, às vezes até com
transmissão simultânea pela TV para
todo o País.
Exemplo recente, que bem
comprova a força atual do Poder
Judiciário, está na sucessão de decisões
judiciais proferidas em torno da
“escolha” da deputada Cristiane Brasil
para assumir o cargo de Ministra do
Trabalho. Ora, até onde se saiba, a
escolha dos Ministros é, e sempre foi, ato
privativo do Presidente da República,
cujos limites não deveriam esbarrar em
questões subjetivas, e de difícil
compreensão, ligadas à ideia de
idoneidade e moralidade.
Vivemos, sem dúvida, um
período que faria Montesquieu se revirar
em seu túmulo, tamanha é a distorção
que a sua sagrada Teoria da Tripartição
dos Poderes vem sofrendo.

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
A unidade do Sebrae em Cáceres está
oportunizando estágio para universitários que
estejam cursando: Administração, Ciências
Contábeis e Ciências Econômicas. Os pré
requisitos para seleção é estar cursando do 2º ao
6º semestre, ter CNH categoria B no mínimo e
ter disponibilidade para trabalho no período
vespertino/noturno. Os interessados devem
entregar currículo até o dia 05 de fevereiro, na
agência do Sebrae Cáceres, sito a Avenida
Brasil, 402 - Bairro Jardim Celeste. A bolsa
auxílio é de R$ 900,00 e mais auxílio transporte
de R$ 100,00.
SELETIVO UNEMAT EAD
A Diretoria de Gestão de Educação a Distância
(Dead) prorrogou o período de inscrição para o
Processo Seletivo Simplificado para
provimento de vagas para professores e
formação de cadastro reserva, para o dia 26 de
janeiro, às 12 horas, horário oficial de Mato
Grosso.
Os selecionados atuarão como
bolsistas da Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) e Universidade Aberta do
Brasil (UAB) na modalidade Educação a
Distância (EAD), nos semestres letivos de
2018/2 e 2019/1.
PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura de Nova Lacerda, abriu processo
seletivo para suprir 14 vagas para profissionais
de vários níveis de escolaridade. As inscrições
estão abertas até o dia 28 de janeiro e deverão
ser realizadas pela internet. A taxa de inscrição
é de R$ 20,00 com salários que variam de R$
1.002,93 a R$ 16.549,94. O edital completo
você confere no site da KLC Concursos. Os
cargos são para assistente social, auxiliar
administrativo, auxiliar de serviços gerais,
educador físico, enfermeiro, facilitador de
oficinas, instrutor de artesanato, instrutor de
música, mecânico, médio, monitor, motorista,
professor de educação infantil, professor de
ensino fundamental, psicólogo, técnico
administrativo, técnico em enfermagem e vigia.

Lamentavelmente, os Poderes da nossa
República já não estão se entendendo há
tempos, o que é extremamente
prejudicial à sociedade, que se deixa
contaminar pela bagunça generalizada
que vivemos.
Com efeito, não é por acaso que, de uns
tempos para cá, bloqueios de ruas,
manifestações em avenidas de grande
circulação, atos de protesto violentos,
greves gerais etc., não só têm sido
praticados diuturnamente pelo País
afora, como também, lamentavelmente,
vêm sendo confundidos com os sagrados
direitos de manifestação e expressão.
Aqui, sempre é preciso lembrar que a
liberdade de um esbarra, e sempre
esbarrará, no limite da liberdade do
outro. Ou seja, uma passeata, um ato de
protesto ou coisa que o valha só deveria
ser legitimamente exercida, e aceita, se
fossem respeitados os direitos dos
demais cidadãos; do contrário, vira
bagunça.
E é justamente nisso que estão
querendo transformar o julgamento
(legítimo) da próxima quarta-feira. A
essa altura, milhares de manifestantes –
pró Lula e contra – já estão se
posicionando pelas ruas da capital
gaúcha, num frenesi nunca antes visto
para uma simples decisão judicial.
Parece clima de final de
campeonato. Uma tensão nervosa paira
no ar, como se o futuro do País
dependesse daquilo que será decidido na
próxima quarta-feira. Curioso nisso tudo
é que, desta vez pelo menos, a atuação do
Poder Judiciário está dentro daquilo que
lhe reservou a Constituição Federal, ou
seja, zelar pela correta aplicação da lei.
Chega a ser curioso que, em meio a
tantas indevidas interferências e
exageros recentemente patrocinados por
nossas Cortes de Justiça, que até agora
passaram incólumes e sem protestos,
seja justamente agora, em torno de uma
situação típica da legítima atuação do

Judiciário, que a turba venha pregar a
bagunça e o desrespeito à decisão
porventura adotada, seja ela qual for.
Positivamente, toda essa
agitação a respeito do julgamento do expresidente Lula, embora seja algo
absolutamente inédito na história deste
País, é totalmente inadequada,
impertinente e descabida em uma
sociedade verdadeiramente
democrática. Afinal, como já dito, no
caso específico do ex-presidente Lula, a
atuação do Poder Judiciário está
absolutamente dentro daquilo que lhe
compete, vale dizer, julgamento de
crimes e criminosos.
Portanto, é hora de se pôr fim
nesse oba-oba generalizado que vem
tomando o País. O recurso à violência,
ao vandalismo e à desobediência civil
não fazem parte do ideal democrático.
Independentemente do resultado
do julgamento, a democracia exige que a
decisão seja aceita e, principalmente,
cumprida. Doa a quem doer! Por fim,
apenas para que a questão não passe em
branco, é bom dizer que, mesmo no caso
de uma decisão desfavorável ao exPresidente, é muito provável que, em
razão do nosso intrincado sistema
jurídico, ele consiga, em tempo hábil,
inscrever a sua candidatura junto aos
órgãos próprios e candidatar-se ao cargo
de Presidente da República, sem
qualquer tipo de restrição.
Ou seja, para aqueles que hoje
desrespeitam a autoridade do Poder
Judiciário, é preciso dizer que o mesmo
Poder que pode punir o ex-presidente
Lula é aquele que, no futuro, poderá
garanti-lo como pretendente legítimo à
presidência, nas eleições de outubro.
Euro Bento Maciel Filho é advogado e
professor de Direito Penal e Processo
Penal, mestre em Direito Penal pela
PUC-SP e sócio do escritório Euro Filho
Advogados Associados

PAB FIXO
Uma portaria publicada pelo Ministério da
Saúde atualizou o Valor do Piso da Atenção
Básica Fixo (PAB Fixo). Agora será ancorado
na estimativa populacional de 2016,
anteriormente, o cálculo do repasse do PAB
Fixo era feito com base na estimativa publicada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística (IBGE) em 2012, o que muitas vezes
não eram compatível com a realidade local,
tendo em vista que muitos municípios
apresentaram crescimento do número de
habitantes. Assim os municípios poderão
começar o ano de 2018 com menos peso sobre
as finanças locais.

Ética tolerante com a corrupção
Uma das áreas abrangentes dos
temas que abordam a Filosofia
encontramos a ética, cujo exame das
condutas é ponderado conforme os
ditames do caráter. A ética compreende
todos os momentos da nossa vida, seja
no campo profissional, na cidadania e
convivência com os demais,
relacionamentos familiares, e até
mesmo, - porque não mencionar - em
organizações criminosas, pois até
mesmo na máfia e em outros arranjos
sociais existe o seu código de ética.
Instrumento pernicioso das
classes sociais abastadas da sociedade
brasileira, a alocução da ética funciona
como banjo de seus interesses imorais.
Circuncidada na manipulação das
massas despolitizadas, o monopólio da
hipocrisia mobiliza parcelas
significativas da sociedade sob o slogan

VAGAS SINE/DEFICIENTES
AUDITIVOS
O painel do Sistema Nacional de Emprego
(Sine-MT) disponibiliza 35 vagas exclusivas
para pessoas com deficiência auditiva em
Cuiabá. As vagas estão destinadas para a função
de Auxiliar Administrativo. Intérpretes de
libras irão participar das entrevistas para
auxiliar os candidato na comunicação. Os prérequisitos da vaga são: ensino fundamental
completo e fluência em libras. O candidato
escolhido desenvolverá atividades
relacionadas à área administrativa, como
digitalização, entrada e saída de documentos e
operar os equipamentos de scanner, fax e
fotocopiadora. O processo de seleção será entre
os dias 24 e 26 de janeiro, os interessados pelas
vagas devem procurar a unidade do Sine Matriz
nos dias 24 e 26.01 e no dia 25.01 as entrevistas
serão realizadas no evento Feirão Unic. O Sine
Matriz está localizado na rua Baltazar
Navarros, nº 567, bairro Bandeirantes, na
região central de Cuiabá. O horário de
funcionamento é de 07h30 às 13h30.

embusteiro de combate à corrupção, de
passar o Brasil a limpo, entre outros
mantras do gênero.
A questão no Brasil é que nossa
conceituação de ética é profundamente
seletiva, aplicamos de forma irrestrita o
dito popular: “Faça o que eu digo, mas
não faça o que eu faço”.
Cultuamos uma ética tolerante
com a corrupção, desde que seja da
mesma classe social pertencente, ou que
comunguem dos mesmos preconceitos e
interesses quais defendo; afinal antiético
e corrupto é o meu adversário, jamais os
meus. Essa ética de ocasião corrói as
instituições, deforma a sociedade, e
compactua com a permanência dessa
classe abastada no poder.
Há um jogo de cumplicidade
entre esses moralistas sem moral que
visam, exclusivamente, a manutenção
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55

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

Anos

de seus privilégios, coexistem apenas
para se locupletar do Estado como fonte
de suas opulentas vidas.
Encontra solo fértil com o nosso
complexo de vira latas. Há reverenciada
ideologia do senhorismo. Há um sistema
educacional doutrinário de segregação e
aceitação da ordem preestabelecida.
Despossuídas de qualquer lastro
de honestidade adubam e colhem,
incessantemente, um Brasil inerte e
complacente com os maiores desmandos
de um Estado, que não proporciona ao
cidadão comum, nem um tipo de serviço
público de qualidade.
Afinal o sistema perverso de
uma ética tolerante com a corrupção é
vital para a perpetuação de uma classe
política hipócrita no comando do Brasil.
Henrique Matthiesen - Bacharel em
direito, Jornalista
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De acordo com os organizadores as inscrições podem ser feitas até na hora da palestra e
o ingresso é solidário devendo ser doado 02 kg de alimento não perecível (exceto sal)

Palestra Marketing Digital
acontece hoje em Cáceres
Da Redação
Foto: Divulgação

Na palestra "Marketing Digital Impulsione sua empresa nas
redes sociais" será explanado de
forma clara e objetiva para os
empreendedores, assuntos
pertinentes para o
desenvolvimento de qualquer
negócio na internet, dessa forma
poderão compreender a
importância dessas estratégias e o
impacto direto sobre o resultados.
O evento é realizado pela
MDev e Meta Contabilidade com
apoio da Associação Comercial e
Empresarial de Cáceres - ACEC e
do Sindicato do Comércio
Varejista de Cáceres - Sincovac.
Os palestrantes Adecarlo
Junior e Dandara Minotti estarão
desenvolvendo os temas: O que é
Marketing? Classificação de
marketing; Marketing de
Relacionamento; Marketing
Social; Marketing Indireto;
Marketing De Guerrilha;
Marketing Digital/Viral e
Comunicação Visual.
De acordo com os
organizadores as inscrições
podem ser feitas até na hora da
palestra e o ingresso é solidário
devendo ser doado 02 kg de
alimento não perecível (exceto
sal).
Palestrantes: Adecarlo Junior:
Mestrando em Planejamento e
Desenvolvimento Regional na

Freire (S. J. IV Marcos) e Padre
Tiago (Mirassol d' Oeste), ambos
com as disciplinas na área de
Programação e outras afim.
Atualmente leciona na Faculdade
Católica Cavanis, no curso de
Sistema de Informação, com a
disciplina: Lógica para
computação e Teoria Geral de
Sistema e na Unemat com a
disciplina de Tecnologia da
Informação e Comunicação

(TICs), lecionou recentemente no
Instituto Federal de Mato Grosso,
campus Cáceres, nos cursos
direcionados a tecnologia, com as
disciplinas: Algoritmos e
Estrutura de Dados I, Algoritmos
e Estrutura de Dados II,
Legislação e Ética Profissional,
Redes, Linguagem de
Programação, Projeto de
Cabeamento Estruturado e
Informática Aplicada.

FROTA ESCOLAR

Prefeitura dá início a revisão
da frota dos ônibus escolares

Palestrantes Adecarlo Junior e Dandara Minotti

Universidade de Taubaté UNITAU; pósgraduado em
Docência do Ensino Superior Faculdade São Luiz (2017); pós
graduado em Ensino de Inglês e
Literatura Inglesa e NorteAmericana (2016); graduado em
Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade do Estado de Mato
Grosso - UNEMAT (2015);
graduando em Formação
Pedagógica de Docentes Habilitação Letras - FAEL. Com
experiência na área de ensino de
língua inglesa e espanhola e
também em cargos do meio

Assessoria

O

s “amarelinhos” como
são conhecidos serão
todos revisados.
Com o período de férias
acabando e o retorno das aulas já
definido para o dia 15 de
fevereiro, a coordenação
municipal de transporte escolar
deu inicio a manutenção da frota
escolar do município.
Será feita a manutenção
preventiva de todos os ônibus:
troca de pneus, troca de óleo,
filtros, revisão da parte elétrica e
se for necessário também a parte
mecânica.
A Frota do transporte
escolar municipal é composta de

político acadêmico, tutorias
universitárias e trabalho em
escritórios de arquitetura. Hoje
atua como professor e
coordenador do curso de
Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade do Pantanal - FAPAN.
Dandara Minotti: Graduada em
Licenciatura Plena em
Computação pela Universidade
do Estado de Mato Grosso (2010)
e Pós- Graduação em Estratégia e
Análise da Docência no Ensino
Superior. Experiência na área de
Ciência da Computação,
(EMIEP) nas Escolas Bertoldo

DESCONTOS

42 ônibus. Segundo Orisvaldo
José mais de 2.400 crianças usam
o transporte por dia.
“Por dia a frota escolar
roda aproximadamente 10 mil
quilômetros, por isso que é tão
importante manter a manutenção
em dia.
Esses veículos fazem o
transporte de nossos alunos, que
precisam do serviço para a
realização de seus estudos, desta
forma a atenção deve ser
redobrada para que não ocorra de
um veículo quebrar, ou de um
problema mecânico acabar
causando um acidente.” Explicou
o Prefeito Francis Maris Cruz.

GARRA promove concurso
de bolsa no início de fevereiro

Foto: Assessoria

Redação c/ Assessoria

E

m mais um ano, o
GARRA Vestibulares
abre inscrições para o
concurso de bolsas e descontos
para turma 2018.
De acordo com a política
de bolsas do GARRA, o primeiro
colocado na prova terá desconto
de 100% e ganhará também todo
material didático. Os demais
ganharão descontos

proporcionais à nota na prova.
O concurso de bolsas
acontece no dia 06 de fevereiro,
as 19 horas. Serão 50 questões
abordando conteúdos do Ensino
Médio, exceto língua estrangeira.
P a r a p a r t i c i p a r, o
candidato deve preencher a ficha
de inscrição e apresentar
documento com foto na sede do
Colégio QI, na Rua Antônio João,
Foto: Divulgação

76, em Cáceres. A taxa de
inscrição é de R$ 20.
O pré-vestibular está com
matrículas abertas e pacote
promocional para novos e antigos
alunos. As aulas começam em 19
de fevereiro, com duração de 16
semanas.
Além do material didático
exclusivo, alunos do GARRA
Vestibulares contam ainda com
aulão de revisão para o vestibular
da UNEMAT e simulados
mensais.

Ônibus escolares passam por manutenção

Os descontos são de acordo com a nota obtida na prova
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A concessionária de energia recorreu alegando a impossibilidade de indenizar, pois não teria provocado a falta ou suspensão indevida no fornecimento de energia

TJ condenou a Energisa pagar por
danos materiais a usuário de Cáceres

Ulisses Lalio

Foto: Arquivo

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha

O

caso aconteceu em 2013,
após uma oscilação de
eletricidade que provocou
danos em vários equipamentos do
usuário C. T. da Silva-EPP.
O relator do caso,
desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha, explicou que a
empresa que detém a concessão dos
serviços é responsável direta por
eventuais falhas na prestação dos
seus serviços.
“Na forma do art. 14 do
CDC c/c art. 927 do Código Civil, e
em razão da atividade desenvolvida,
o fornecimento de energia elétrica
por concessionária de serviço

público, havendo a má prestação do
serviço, tem a responsabilidade
objetiva, e o dano causado a outrem
por conta da interrupção,
configurado o nexo de causalidade,
revela-se passível de reparação o
dano material decorrente”, ponderou
o magistrado, cujo voto foi seguido
pelos demais magistrados que
compõem a câmara julgadora.
A concessionária de energia
recorreu alegando a impossibilidade
d e i n d e n i z a r, p o i s n ã o t e r i a
provocado a falta ou suspensão
indevida no fornecimento de
energia.
Asseverou ainda que

realizou a aferição e teria constatado
a ausência de relação entre os danos
e o serviço prestado.
“Da análise dos autos, tenho
que as alegações não têm a
sustentabilidade necessária para
ensejar a isenção da sua
responsabilidade e a consequente
exclusão do ressarcimento da
concessionária de energia elétrica. O
cerne do litígio reside no curtocircuito na rede elétrica, vindo a
ocasionar dano nos aparelhos da
apelada”.
Segundo consta do
processo, o empresário adquiriu seis
aparelhos de ar-condicionado, de 58
mil btus, e solicitou à concessionaria
o aumento na capacidade energética
da unidade consumidora para 37.500
Watts.
O consumidor apresentou,
ainda, os laudos técnicos
comprovando que os eletrônicos se
sobrecarregaram após oscilações na
rede.
“A danificação dos
aparelhos ocorreu em razão do
problema elétrico experimentado,
vejamos: componentes danificados
por oscilações de energia – descarga
elétrica (fl. 58/70); Equipamento
não funciona danificado por
variação da corrente elétrica (fls.
72/84); Equipamento não funciona
danificado por descarga na corrente
elétrica ocorrendo queima na fonte e
motor elétrico (fl. 85); Equipamento
não funciona danificado por
variação da corrente elétrica (fl.86);
Ventiladores e lâmpadas queimadas

por descargas elétricas (fl. 87);
Lâmpadas, reatores e ventiladores,

queimados por descargas elétricas
(fl.89)”, revela trecho dos autos.

VAGAS

Consórcio Nascentes do Pantanal lança Edital
de vagas para contratação em processo seletivo
Assessoria PMDO

O

Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento
Econômico, Social,
Ambiental e Turístico do Complexo
Nascentes do Pantanal (CIDESAT)
publicou um novo processo seletivo,
regido pelo edital n.º
01/2018/CIDESAT, destinado ao
provimento de vagas de empregos
públicos de pessoal com Ensino
Fundamental Incompleto.
Serão distribuídas três vagas
para os cargos de Auxiliar de
Serviços Gerais, Cozinheiro e
Operador de Máquinas Pesadas. Os
candidatos contratados atuarão em
jornada de 44 horas semanais,
fazendo jus a remuneração de até R$
2.200,00.
Os interessados deverão
fazer suas inscrições no período de
22 de janeiro a 2 de fevereiro de
2018, na Sede do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento
Econômico, Social, Ambiental e
Turístico do Complexo Nascentes do
P a n t a n a l / C I D E S AT, n a R u a
Marechal Dutra, nº 248 - Bairro:
Zeferino I, São José dos Quatro
Marcos-MT, CEP 78.285-000;das

8h às 11h e das 13h às 16h. Não será
cobrado qualquer valor referente à
taxa de inscrição.
A seleção dos candidatos
constará de prova objetiva, prevista
para ser aplicada no dia 06 de
fevereiro de 2018, das 8h às 11h, na
Sede do CIDESAT; prova de títulos;
e prova prática.
O resultado final sairá na
data prevista de 09 de Fevereiro de
2018, no Jornal Oficial dos
Municípios, no mural da sede do
Cons órcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Econômico,
Social, Ambiental e Turístico do
Complexo Nascentes do
Pantanal/CIDESAT e site do
C o n s ó r c i o :
www.nascentesdopantanal.org.br.
O seletivo terá o prazo de
validade de um ano contado a partir
da sua homologação,
excepcionalmente, prorrogável por
mais 12 meses para atender
programa, projeto e/ou convênio
específico, em conformidade com o
Parágrafo Único do Artigo 5º da
Resolução Normativa nº
033/2016/CIDESAT de 16/12/2016.
Foto: Divulgação

CAPACITAÇÃO

Curso gratuito de especialização em gestão e
políticas culturais está com inscrições abertas
Agência CNM

S

ervidores municipais da área
de cultura podem participar
de especialização em gestão e
políticas culturais.
A capacitação é gratuita e as
inscrições podem ser feitas até o dia
13 de fevereiro. A Confederação
Nacional de Municípios (CNM)
apoia a iniciativa e recomenda que
os gestores incentivem a
participação de seus respectivos
representantes na capacitação
semipresencial.
O curso é promovido pelo
Itaú Cultural em parceria com a
Cátedra Unesco de Políticas
Culturais e Cooperação da
Universidade de Girona. A
capacitação vai ofertar 38 vagas para
o Curso de Especialização em
Gestão e Políticas Culturais, que
formará uma turma durante os meses
de setembro de 2018 a junho de
2019.
O curso de modalidade
semipresencial é composto por
quatro disciplinas à distância, que
totalizam uma carga horária de 310
horas/aula, as quais serão
ministradas por meio da plataforma
eletrônica do curso, bem como, por

cinco módulos presenciais, somando
380 horas/aula, que serão lecionados
para a turma na sede do Itaú Cultural,
em São Paulo.
Requisitos - Para participar da
capacitação, os candidatos precisam
estar vinculados profissionalmente a
uma instituição cultural; ter
experiência profissional
comprovada de três anos, no
mínimo, em instituição cultural; ser
formado, preferencialmente, nas
áreas de ciências humanas ou
ciências sociais aplicadas. Eles
também precisam apresentar carta

da instituição onde trabalha com o
compromisso de ser liberado para
cursar as aulas presenciais. Além
disso, é importante que o candidato
tenha conhecimento do idioma
espanhol para acompanhar o curso.
A CNM reforça a
importância da participação dos
servidores da área da cultura, em
especial, os de cargo efetivo, ao
reconhecer a importância do
fomento à qualificação voltada à
formulação, à implementação e à
avaliação de políticas de cultura no
âmbito da gestão pública municipal.

A seleção dos candidatos contará de prova objetiva, de títulos e prática

Foto: Ilustrativa

A capacitação é gratuita e as inscrições vão até o dia 13 de fevereiro
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GESTÃO DA ÁGUA

Serão contemplados 10 comitês, entre eles, do Vale do Rio Cuiabá onde há maior concentração populacional

Mato Grosso investe R$ 3 milhões no fortalecimento
dos Comitês de Bacias Hidrográficas - Procomitês

Rose Domingues/Sema-MT

Foto: Gcom-MT

Sema vai reforçar planejamento do recurso hídrico em MT

M

ato Grosso vai investir R$
3 milhões na implantação
do Programa Nacional de
Fortalecimento dos Comitês de
Bacias Hidrográficas (Procomitês).
O contrato firmado neste mês pela
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) com Agência
Nacional da Águas (ANA) visa
fortalecer a política nacional de
recursos hídricos (Lei 9.433/97) e
aproximar o cidadão ainda mais da
gestão ambiental.
Ao todo, 10 Comitês de
Bacias Hidrográficas, que abrangem
82 municípios, totalizando uma
cobertura de aproximadamente 60%

do Estado, participarão do programa
que segundo o secretário de Estado
de Meio Ambiente, André Baby, terá
um cronograma de metas a cumprir
nos próximos três anos.
“Nossa proposta é pautar a
gestão do meio ambiente por bacias
hidrográficas, algo importante
porque nos auxilia a manutenção dos
corredores ecológicos, na
conservação das nascentes e também
na preservação do maciço florestal.
O trabalho começa agora, mas visa
deixar recurso hídrico de qualidade e
em quantidade adequada para as
próximas gerações”, avalia o gestor.
Uma das regiões

contempladas compreende o Vale do promoção de reuniões, consultas
Rio Cuiabá, que além de concentrar públicas, confecção do plano de
o maior contingente populacional de comunicação e estudos técnicos
Mato Grosso, possui o maior r e g i o n a l i z a d o s . O C o n s e l h o
problema em saneamento básico.
Estadual de Recursos Hídricos
Os comitês integrantes ( C e h i d r o ) v a i m o n i t o r a r a
(CBH) do contrato são: dos afluentes implantação do trabalho.
do alto Teles Pires, do Alto Teles
Este é um contrato
Pires, dos afluentes da margem importante para o Estado que abriga
esquerda do baixo Teles Pires, do em seu território três das doze
Médio Teles Pires, do Rio Cabaçal, regiões hidrográficas existentes no
do Covapé, do Cuiabá, do Rio São país: Paraguai, Araguaia/Tocantins e
Lourenço, do Rio Sepotuba e do Rio Amazônica, das quais esta última a
Jauru.
maior do mundo com 7 milhões de
A c o o r d e n a d o r a d e km² de extensão (4 milhões km² em
Ordenamento Hídrico da Sema, território brasileiro). “Este é um
Lorena Moreira Nicochelli, explica tema importante neste ano, já que o
que este é um grande passo dado pelo 8º Fórum Mundial da Água será
E s t a d o , p o i s i n v e s t e n o realizado no mês de março, em
c o m p a r t i l h a m e n t o d e Brasília, evento que vamos
responsabilidades. “Quem melhor participar ativamente”, acrescenta
que o cidadão que mora e convive na André Baby.
realidade daquela bacia hidrográfica Referência no Centro-Oeste para propor e efetivar as políticas Mato Grosso possui 10 comitês
públicas necessárias? A gestão instituídos. A Sema também atua
c o m p a r t i l h a d a , o b e d e c e a o oferecendo apoio técnico e
estabelecido nas Políticas Nacional e incentivando a criação de novos
Estadual de Recursos Hídricos e
ABUSO
oportuniza que os múltiplos
interesses sobre a água sejam
compatibilizados de forma
sustentável”.
Com o recurso federal, a Folha Max
secretaria vai garantir suporte O desaparecimento do jovem foi
técnico e incentivo a implantação comunicado à Polícia Civil no
das ações dos comitês, entre elas, domingo (21). Segundo boletim de
mobilização de recursos humanos, ocorrência, o estudante sumiu
quando voltava de Rondônia, depois
de passar o período de férias com a
mãe.
Michael Borges, no entanto,
foi preso dentro do ônibus por
policiais rodoviários federais,
acusado de abusar de uma
passageira. À polícia, a vítima – que
tem 23 anos – relatou que foi tocada
no seio pelo jovem que estava
sentado na poltrona atrás da que ela
ocupava, passando a mão entre a
janela e o assento.
O motorista foi informado
da situação e parou o veículo no
posto da PRF, em Várzea Grande. Os
policiais entraram no ônibus e
prenderam o jovem em flagrante.
Conforme a Secretaria de Estado de
Direitos Humanos (Sejudh),
Michael Borges passou por uma
audiência de custódia na cidade e
teve a prisão em flagrante convertida
para preventiva.
Ele foi encaminhado para o
CRC no sábado (20). Ao
MidiaNews, o tio do jovem,
Matheus Borges, confirmou que o
estudante continua preso e está
tentando providenciar o alvará de
soltura dele no Fórum.
O desaparecimento do
jovem foi comunicado à Polícia
Civil no domingo (21). Segundo
boletim de ocorrência, o estudante
sumiu quando voltava de Rondônia,
depois de passar o período de férias
com a mãe.
Michael é natural de
Presidente Médici (RO) e veio para a
Capital mato-grossense em março
do ano passado, após passar no
vestibular. Ele mora com um primo
no Bairro Jardim Leblon.
Conforme Matheus, na
quinta-feira (18) à tarde, o estudante
embarcou na rodoviária de

CBHs, além de ser responsável por
validar as ações dos comitês antes
delas serem implementadas.
Desde a publicação da
Política Estadual de Recursos
Hídricos (Lei nº 6945/1997), o
estado se tornou referência na gestão
da água na região Centro-Oeste e
Norte do país ao ser o primeiro a
aprovar o Plano Estadual de
Recursos Hídricos (2009), logo após
a aprovação do Plano Nacional de
Recursos Hídricos (2006).
Também está implantado e
em funcionamento o Cehidro desde
2003, cuja competência é exercer
funções normativas, deliberativas,
consultivas e recursais para a
formulação e acompanhamento da
política de recursos hídricos no
estado, o que garante vaga a Mato
Grosso junto ao Conselho Nacional
de Recursos Hídricos e participação
efetiva junto a duas câmaras
técnicas: de água subterrânea e de
integração de procedimentos, ações
de outorga e ações reguladores.

SEXUAL

Acadêmico da UFMT dado como
desaparecido está preso em Cuiabá
Presidente Médici em um ônibus da
empresa Itamarati, com destino a
Cuiabá.
O tio disse que, na sextafeira, por volta de 9h30, ele entrou
em contato com sua irmã, dizendo
que já estava chegando à Rodoviária
de Cuiabá. “No entanto, ele não
apareceu em casa. O celular dele só
dava desligado. Fui até a rodoviária
conversar com o pessoal da empresa,
mas sequer me deram a lista de quem
estava no ônibus”, contou.
Matheus afirmou que o
jovem é muito responsável.
“Ele não tem envolvimento com
nada, não mexe com nada errado.
Pelo contrário, é um menino muito
dedicado, responsável”, afirmou.
Foto: Reprodução

Michael Borges, foi preso dentro do
ônibus por policiais rodoviários federais
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JULGAMENTO DE LULA

Julgamento de Lula: entorno do TRF-4 terá bloqueio aéreo, terrestre e naval

Recurso do ex-presidente Lula
será julgado nesta quarta-feira
Jornal do Brasil
Foto: JB

Esquema de segurança para o julgamento do ex-presidente Lula

O

julgamento do recurso do expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que acontece hoje (24), conta com
restrição e bloqueio do perímetro
aéreo, terrestre e naval no entorno do
tribunal. O anúncio foi feito nesta
segunda-feira (22) pelo secretário da
Segurança Pública, Cezar Schirmer.
O secretário informou,
ainda, que atiradores de elite ficarão
posicionados no topo de edifícios
mais próximos ao TRF-4, com a
função também de observar, filmar e

fotografar manifestantes que estarão
nas ruas da capital gaúcha.
O comandante-geral da
Brigada Militar (BM), coronel
Andreis Silvio Dal'Lago, destacou
que a corporação vai atuar com maior
ênfase na área próxima ao local do
julgamento, mas tem planejamento
estruturado para toda a capital.
“ A u m e n t a m o s o
policiamento ostensivo na região do
tribunal e pontos estratégicos de
Porto Alegre, prevendo todo tipo de
cenário”, explicou ele.
Congelamento de área - Os órgãos

públicos federais localizados no
entorno do TRF-4 e a Câmara
Municipal de Porto Alegre
suspenderam expediente desde as
12h de terça-feira (23). Os serviços
estão programados para retornar à
normalidade na quinta-feira (25),
pela manhã. O perímetro de
isolamento estabelecido pelo GGI
compreende a área entre as Avenidas
Loureiro da Silva, Edvaldo Pereira
Paiva e Augusto de Carvalho. O único
acesso ao local onde vai ocorrer o
julgamento será a partir da Rua
Otávio Francisco Caruso da Rocha,
mediante comprovação de
credenciamento junto ao tribunal.
Nessa área, foi determinado,
também, fechamento do espaço
aéreo. Apenas aeronaves das forças
de Segurança Pública e Defesa
poderão sobrevoar a região. O rio
Guaíba será patrulhado pelo BM, que
fará o monitoramento das
embarcações.
A Rótula das Cuias
funcionará como uma espécie de
zona neutra, separando o perímetro
isolado da região reservada aos
movimentos sociais: o Anfiteatro Pôr
do Sol e a área em frente à Avenida
Edvaldo Pereira Paiva. “Foram várias
rodadas de negociação. Na última
sexta-feira (19), concluímos esse
processo junto aos movimentos
sociais, chegando ao termo do

RESPEITO

Papel da sociedade no combate
à transfobia é debatido na Sesp
Gizele Tavares/Sesp-MT

N

ome social, como identificar
um gênero e como conhecer as
demandas de uma pessoa trans.
Estes foram alguns dos assuntos
abordados durante a palestra, feita em
roda, com o tema “O Papel da Sociedade
no Combate à Transfobia”. O bate-papo
teve início nesta segunda-feira (22.01),
na sala multiuso da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT).
O objetivo é capacitar os
servidores para um melhor tratamento,
respeito e aceitação à pessoa LGBT
(lésbica, gay, bissexual, transexual e
travesti), principalmente no momento de
prestar atendimento nos órgãos
públicos.
“Homem trans gay, mulher
trans ou transexual. Cada dia temos uma
letra diferente e isso é bom. As pessoas
têm saído do oculto e as palestras são
voltadas a dar visualidade a essas
categorias, para que a população venha
se conscientizar para o quanto é
importante o atendimento às pessoas
trans”, afirma o secretário do Grupo
Estadual de Combate ao Crime de
Homofobia (GECCH), major Ricardo
Bueno.
A roda de conversa foi aberta a
todos da Sesp. Um dos palestrantes, que
contou a própria experiência como
homem trans, foi o comunicador e
coordenador do Instituto Brasileiro de
Transmasculinidade (Ibrat), Valentim da
Costa Felix. Ele diz que divulgar sua
existência é uma forma de quebrar o tabu
dos trans para a sociedade.
“Existe o preconceito e ele é a
ausência do conhecimento, então, se eu
não chegar e contar que eu preciso de um
determinado direito ou serviço, não há
como o Estado saber, ainda mais sendo

participante de uma sociedade que é a
minoria. Por isso é importante falar o
que estamos precisando para que
sejamos atendidos”, detalha.
Durante o bate-papo, a travesti
Ariane Cury explicou sobre gêneros.
“Gênero é algo que vai muito mais além
de você ser ele ou ela. Eu não me resumo
somente no meu corpo, nem da forma
como as pessoas me veem". Ela ainda
explica que gênero é ser o que a pessoa é,
sendo o que quiser, sentindo-se
confortável.
A palestra ainda contou com a
presença de dois servidores da
Secretaria de Estado de Saúde (SES).
Uma delas foi a enfermeira e técnica da
SES, Viviane Franciscaini, que se sentiu

mais confiante com o conhecimento
adquirido na palestra. "Eu tinha uma
ideia do senso comum, mas ouvindo as
experiências deles foi muito bom para
mim. Saio hoje uma pessoa melhor,
mente aberta para poder compreender o
que é uma pessoa trans”.
As palestras de Combate a
Transfobia seguem até semana que vem.
Nesta quarta-feira (24.01) será a vez dos
servidores da Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), na
quinta-feira (25.01) é o Detran.
A Politec, por sua vez, contará
com a palestra na sexta-feira (26.01) e
nos dias 29, 30 e 31 de janeiro será a vez
da Polícia Judiciária Civil, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros.

acordo. Foi definido o espaço das
manifestações e dos acampamentos e
toda questão acerca da
responsabilização de quem destruir
patrimônio público e privado”,
assegurou o secretário adjunto da
SSP, coronel Everton Oltramari.
Monitoramento - Desde as 17h de
terça-feira (23), o GGI passou a atuar
24h, com o objetivo de garantir que os
habitantes de Porto Alegre tenham a
sua vida afetada ao mínimo. As forças
de Segurança Pública esperam contar
com a ajuda dos movimentos sociais
para a identificação daqueles que
protagonizarem algum tipo de ato
criminoso em meio às manifestações,
conforme previamente pactuado.
Schirmer afirmou que as
mobilizações que ocorrerem nas
proximidades do Parque Moinhos de
Vento serão monitoradas de perto.
“Atuaremos em todas as frentes.
Utilizaremos as nossas Plataformas
de Observação Elevadas (POEs),
para potencializar o emprego do
efetivo. Todas as aeronaves
envolvidas nas atividades têm
equipamentos capazes de capturar
imagens em alta resolução, muitas
delas preparadas para transmissão em
tempo real”, acrescentou.
Registro de ocorrências - A Polícia
Civil definiu um único local para
encaminhamento das ocorrências e
lavratura de autos de prisão em
flagrante relacionados ao evento: a 3ª
Delegacia de Pronto Atendimento de
Porto Alegre, localizada no bairro
Navegantes. A estrutura receberá
todos os detidos maiores de 18 anos.
Os menores infratores
apreendidos serão conduzidos ao
Departamento Estadual de
Investigações Criminais (Deic).
A escolha foi feita em virtude
da proximidade das instalações do
Departamento Estadual da Criança e
Adolescente (Deca) do TRF4. “As
ações serão acompanhadas pela
Divisão de Apoio Aéreo. Teremos,
também, reforço de efetivo na 17ª e na
1ª DPs e nas unidades volantes”,
salientou o subchefe da Polícia Civil
(PC), delegado Leonel Carivali.
Trânsito - O trânsito, no Centro
Histórico de Porto Alegre, começou a

ser redirecionado pela Empresa
Pública de Transporte e Circulação
(EPTC) desde as 12h de ontem, 23. A
área de bloqueio e desvio aumentou
gradativamente até as 5h de hoje (24),
quando a Avenida da Legalidade teve
o acesso à Avenida Mauá bloqueado,
mantendo o tráfego no sentido do
Túnel da Conceição. A Avenida
Edvaldo Pereira Paiva foi bloqueada
e terá o fluxo de veículos totalmente
direcionado para as Avenidas Padre
Cacique e Praia de Belas.
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) será responsável pela
manutenção da ordem na malha viária
federal e reforçará, com efetivo de
suas unidades especiais, a segurança
nos prédios públicos federais
próximos ao TRF4. O transporte dos
desembargadores ao tribunal também
estará a cargo da corporação.
“Vamos assegurar que todos
consigam se deslocar em tempo,
mesmo que seja necessária a
utilização das nossas aeronaves”,
explicou o superintendente da PRF
no Rio Grande do Sul, João Francisco
de Oliveira.
Composição do GGI - A composição
do GGI pode ser alterada de acordo
com o evento para o qual foi instalado
ou o projeto a ser desenvolvido. Para
a ocasião do julgamento do recurso
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, além da Secretaria da
Segurança Pública (SSP),
participam: TRF4, Ministério
Público Federal (MPF), Exército
Brasileiro (EB), Marinha do Brasil
(MB), Força Aérea Brasileira (FAB),
Agência Brasileira de Inteligência
(Abin), PRF, Polícia Federal (PF),
BM, PC, Instituto-Geral de Perícias
(IGP), Superintendência dos
Serviços Penitenciários (Susepe),
Corpo de Bombeiros Militar (CBM),
Departamento Autônomos de
Estradas de Rodagem (Daer),
Departamento Estadual de Trânsito
(Detran RS), Fundação Estadual de
Planejamento Metropolitano e
Regional (Metroplan), Secretaria
Municipal de Segurança (SMSEG),
EPTC, Guarda Municipal (GM) e
Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre (Trensurb).

Foto: Lenine Martins/Sesp-MT

A roda de conversa foi aberta a todos da Sesp
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BATE-PAPO

Ex-jogadores falam sobre Copa do Mundo, seleção brasileira e Philippe Coutinho no
Barcelona. "Nesse esquema, um coadjuvante como ele vai deitar e rolar", acredita Kaká

Ronaldo entrevista Kaká e vê Gabriel Jesus
com a 9 do Brasil "por muito tempo"
Globo.com

Foto: Reprodução Facebook

C

opa do Mundo, seleção
brasileira, Philippe
Coutinho e muito futebol.
Dois dos maiores jogadores
brasileiros de todos os tempos,
Ronaldo e Kaká conversaram ao
vivo sobre diversos assuntos num
bate-papo que durou mais ou
menos uma hora em uma rede
social nesta terça-feira. O exatacante foi quem convidou o
amigo recém-aposentado para a
entrevista, mas acabou também
dando seus pitacos.
Falou-se sobre Gabriel
Jesus, por exemplo. Um
internauta perguntou a Ronaldo
se o atacante criado no Palmeiras
e que defende atualmente o
Manchester City é o substituto
ideal do Fenômeno na camisa 9
da Seleção. Ele respondeu: Eu
estou muito feliz com o que o
Gabriel Jesus está fazendo. É um
jogador com um talento, uma
dedicação, uma entrega, com

posicionamento muito efetivo na
área. Ele marca, corre o jogo todo,
acho que vai se firmar como
camisa 9 da Seleção por muito
tempo. Já é uma certeza absoluta
no futebol europeu, com atuações
incríveis.
O sentimento do
Guardiola por ele é muito grande.
Só dá alegria para a gente ver
mais um brasileiro no exterior se
dando bem, levantando nossa
bandeira no exterior. Quero
desejar toda sorte do mundo para
a seleção brasileira, ao Gabriel,
ao Coutinho, Tite. Estarei lá para
comentar os jogos pela Globo.
Estou muito animado - disse ele.
A seleção brasileira do
técnico Tite foi outro tópico da
conversa. E tanto Ronaldo quanto
Kaká concordaram: a boa fase da
equipe permite pensar em
favoritismo na Copa do Mundo
da Rússia.
- Eu estou muito otimista

com a Seleção. Desde que o Tite
entrou, estou muito otimosta.
Vo c ê o l h a o g r u p o , e é
praticamente o mesmo do Dunga,
mas ele deu um ânimo, está todo
mundo se ajudando, com uma
vontade diferente. Os caras
querem ganhar o tempo todo. A
Seleção agora está passando uma
bela energia positiva, acho que
vai ser uma grande Seleção. Mas,
ao mesmo tempo, temos que ter
sorte. Copa do Mundo é um ês,
sete jogos, tem que torcer para
todo mundo chegar bem - disse
Ronaldo.
- Acho que o Brasil é um
dos favoritos, mas não existe uma
receita para ganhar (a Copa).
Com esse trabalho, aumenta a
probabilidade de vitória na Copa.
Hoje, a probabilidade de título é
muito grande. Mas se vai ganhar
ou não, não tem como dizer complementou Kaká.
Philippe Coutinho no

ADEUS GÁVEA!

Depois de ano conturbado, Alex Muralha deixa Fla rumo ao Japão
Globo.com

O

Flamengo continua o
processo de enxugar o
elenco. O próximo a sair
será Alex Muralha. O goleiro
acertou sua ida - emprestado por
11 meses - para o japonês Albirex
Niigata, mesmo clube para o qual
o atacante Thalles, ex-Vasco, se
transferiu recentemente. Depois

da publicação da notícia pelo
GloboEsporte.com, o clube
confirmou o acerto.
Empresário de Muralha,
Alexandre Aki voltou
recentemente da Ásia, onde
sacramentou a transferência do
atleta. Em dezembro, Aki já havia
passado alguns dias no Japão. Na
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Alex Muralha tem treinado normalmente desde que se reapresentou, no dia 13 de janeiro

Gávea desde janeiro de 2016,
Muralha tem contrato com o
Flamengo até 2020, mas não seria
aproveitado. Por conta de
sucessivas falhas na última
temporada, o goleiro ficou sem
clima no clube, especialmente
com a torcida.
Após ser um dos
destaques do Brasileiro em 2015
pelo Figueirense, Muralha foi
contratado no ano seguinte para,
inicialmente, ser reserva de Paulo
Victor. Em maio, com lesão de
PV, assumiu o gol.
Nesta janela de
transferências, já saíram outros
jogadores que não tinham mais
clima no clube se transferiram:
Gabriel foi emprestado ao Sport,
Márcio Araújo acertou com a
Chapecoense, e Mancuello agora
é jogador do Cruzeiro.
Alex Muralha tem 77
partidas como jogador do
Flamengo e conquistou um título,
o Campeonato Carioca 2017.

Cáceres-MT, quarta-feira 24 de janeiro de 2018

Ronaldo e Kaká conversaram ao vivo

Barcelona - Outro internautas
levantou o tema de Philippe
Coutinho no Barcelona e
questionou se o ex-jogador do
Liverpool pode disputar o prêmio
de melhor jogador do mundo com
Cristiano Ronaldo, Messi,
Neymar e companhia. Ambos
cobriram o meia de elogios.
- Acho que ele vai ter
muita concorrência primeiro
interna no Barcelona. O Neymar
já teve essa concorrência e,
depois, decidiu sair. Sem dúvida,
vai ser muito bom vê-lo jogar
com o Messi, um brasileiro se
destacando novamente no

Barcelona. Mas não sei se vai
disputar a Bola de Ouro agora opinou Ronaldo.
- Acho que voi uma
grande contratação do Barcelona.
Ele chega para uma posição na
qual ainda não é considerado o
melhor do mundo, é um
coadjuvante. E nesse esquema do
Barcelona, um coadjuvante como
ele vai deitar e rolar. Tem muita
qualidade e condições de
arrebentar.
Depois, dentro das
características dele, pode brigar
pelos prêmios individuais concluiu Kaká.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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By Rosane Michels
Mais um ano se passou na vida da simpática
Maria Amélia Braga que festejou a data
envolto as manifestações de carinho dos
familiares e amigos. Que esse novo ano de
vida seja pleno de realizações e saúde.
Parabéns!!!

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

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

Destaque aos acadêmicos de medicina da Unemat que assistiram a
aula inaugural do Laboratório de Habilidades Cirúrgicas e estão
felizes com mais essa conquista. A aula foi ministrada pelo
professor Doutor Marcos Bello que explanou sobre
videolaparoscopia. Sucessos!

Parabenizamos Alinei Aguilher por mais
uma data natalícia e enviamos votos de
felicidades e vitórias. Feliz Aniversário!

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

Grande abraço ao colega Franco Valério que está
registrando as belezas do nosso Pantanal. Trabalho digno de
elogios e aplausos. Sucessos amigo.

Que tal uma massa fresca?
Talharim, nhoque, capeletti,
ravióli com um delicioso
molho caseiro você só
encontra no Nobretto. Vale
conferir. Grande abraço ao
proprietário Gregório.

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

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

Áries

Leão

Sol e Vênus unidos, caminham através
de Aquário movimentando
positivamente sua vida social e
aproximando amigos. O período, que
dura algumas semanas, promete ser
bastante agitado, com compromissos
sociais agradáveis. Um contato
comercial, pode facilmente resultar em
um novo contrato.

Sol e Vênus unidos, caminham através
de Aquário movimentando
positivamente seus relacionamentos
pessoais e profissionais. O período,
que dura algumas semanas, pode
envolver o surgimento de novas
oportunidades de parcerias ou
sociedades comerciais. Um namoro

pode começar.

Sol e Vênus unidos, caminham através
de Aquário movimentando
positivamente sua vida profissional e
projetos de carreira. Um novo projeto
pode surgir e movimentar
intensamente sua rotina. Prepare-se,
pois durante as próximas semanas, o
sucesso e o reconhecimento tão
esperados chegam à sua vida.

Virgem

Sol e Vênus unidos, caminham através
de Aquário movimentando
positivamente sua rotina,
especialmente a de trabalho. Um novo e
interessante projeto pode surgir nas
próximas semanas. Seu dia a dia tende a
tornar-se mais prazeroso. O período é
ótimo para cuidar da saúde e também
para tratamentos de beleza.

Sol e Vênus unidos, caminham
Capricórnio
Sagitário através
de Aquário movimentando
positivamente sua rotina, com
promessas de melhora na
comunicação e tudo o que tem a ver
com ela. Bons contatos comerciais
podem ser realizados e um novo
contrato pode ser firmado. O
momento envolve negociações e acordos.

Sol e Vênus unidos, caminham através
de Aquário movimentando
positivamente sua vida material e
financeira. O período, que dura
algumas semanas, pode envolver a
chegada de um novo projeto ou
mesmo a concretização de um
contrato ou aumento de salário. O
dinheiro chega com mais facilidade.

Gêmeos

Sol e Vênus unidos, caminham
através de Aquário movimentando
positivamente seus projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem publicações e contato com
pessoas e/ou empresas estrangeiras.
O período, que dura algumas
semanas, renova sua fé e otimismo na
vida.

Câncer

Sol e Vênus unidos, caminham através
de Aquário movimentando
positivamente suas emoções. Um
período difícil é superado e um novo
horizonte começa a despontar. O
momento pode envolver o surgimento
de uma negociação relacionada a uma
sociedade ou parceria financeira ou um empréstimo.

Sol e Vênus unidos, caminham
através de Aquário movimentando
positivamente sua vida social e
tornando sua rotina imensamente
agradável. O período pode envolver o
surgimento de uma pessoa especial,
que vai mexer com seu coração. Um
romance pode começar a qualquer

unidos, caminham através
Escorpião dSole eAVênus
quário movimentando

e Vênus unidos, caminham através
Aquário Sol
de seu signo movimentando

Sol e Vênus unidos, caminham através
de Aquário movimentando
positivamente seu mundo emocional.
Vo c ê e s t a r á m a i s f e c h a d o ,
interiorizado e voltado para seus
melhores sentimentos. Procure
priorizar a intimidade e deixar a vida
social vazia um pouco de lado.
Momento ótimo para a meditação e o recolhimento.

Libra

positivamente sua vida doméstica e os
relacionamentos em família. O período,
que dura algumas semanas, promete
encontros agradáveis, com amigos e
parentes queridos em sua casa. Uma
mudança de residência não está
descartada.

momento.

positivamente sua vida pessoal e
profissional. Sua energia vital é
retomada, assim como seu brilho
pessoal. O período, que dura algumas
semanas pode indicar, também, um
novo movimento na vida social e a
chegada de um novo amor.

Peixes

