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Concerto com Sinfonia
abre Natal em Cáceres

TE D
E LU
Z
NOI

Num espetáculo divino, um festival de luz, cores e musica no
ar, a Unemat e a Prefeitura de Cáceres abrem amanhã (9) a partir das
20h00 o Concerto de Natal com a apresentação de diversos clássicos
natalinos mesclados com repertório popular como fundo da
inauguração da iluminação de natal, na Sicmatur. Na batuta o Dr.
Mestre em musica, maestro da Orquestra da Unemat e 24 músicos
em 13 tipos de instrumentos musicais. Página 03

Vibrações serão de Haleluia, de Handel; Noite Feliz, do padre Joseph Mohr, Então
é Natal, versão da música do Beatle John Lennon ao Jungle Bells de Pierpont

RIO GUAPORÉ

Profeta descarta contaminação
de águas em mortes de peixes
Foto: Denildo da Silva Costa

Centenas de peixes mortos foram mortos em Vila Bela

Sons e luzes se mesclarão na Sinfonia do Natal

CARGA PESADA

PM e Federal grampeia
bando com 127 kg de pó

Centenas de peixes foram encontrados mortos no Rio
Guaporé, em Vila Bela da Santíssima Trindade e a preocupação é de
que a água, que é consumida pelos moradores das proximidades do
rio, esteja contaminada, já que muitos também têm a pesca como
meio de sobrevivência. O secretário municipal de Meio Ambiente,
Luciano Profeta da Cruz, disse que uma análise primária foi feita e a
suspeita de contaminação foi descartada. Página 04

HOJE EM CÁCERES

Foto: PM/CPE/GO

Os traficantes
Erinaldo dos Santos Souza,
37, Wesley Moreira de
Oliveira, 19, Ailton Ferreira
Lemes, 29, Luiz Henrique
Jesus Santos, 21 e Edinaldo
dos Santos de Souza, 40,
foram presos na GO-156 em
Itaberaí, cidade a 101
quilômetros de Goiânia e
com eles, foram encontradas
e apreendidas armas de
fogos e 127 kg de cocaína
avaliada em mais de R$ 1
milhão, a droga, procedentes
de Pontes e Lacerda, na
região de Cáceres.
Página 04

Quadrilha levava coca de Pontes para bicas de Goiânia

Debates empresariais incluem
palestra da associação de ZPE's
Foto: arquivo

MANÉ FELIZ

Catador de latinhas ganha
triciclo do Juba e amigos

Foto: Esdras Crepaldi

Num esforço comum de solidariedade, a
direção do Juba e amigos, contemplou Manoel da
Silva Rodrigues, com um triciclo totalmente
adaptado para as necessidades dele e personalizado
com a frase que ele mesmo patenteou ”Mané
Catador de Latinhas,” como realmente é conhecido
por onde passa nas ruas da cidade. Para o gerente do
Juba Supermercados (Jubão), Alexandre Vieira, a
ação social, atende uma pessoa que faz parte da
história do Juba Supermercados. Página 03

Helson Cavalcante Braga, Presidente da ABRAZPE

Hoje, lideranças políticas e sociais estarão mais uma vez,
debatendo a pavimentação do acesso a Fazenda Santo Antônio das
Lendas e a construção do Porto de Morrinhos em Cáceres, durante
encontro de iniciativa de produtores e empresas. Varias palestras
serão realizadas e apresentados painéis alusivos aos temas em
debates, como o das Zonas de Processamento de Exportação.
Página 05

Ação social de Juba e amigos
emociona Mané Catador de Latinhas
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Ficou pior, Palhaço!
SHOWRASCO DO PADRE
Só pra reforçar, amanhã tem aquele rango no
Parque de Exposições de Cáceres, a partir das
oito da noite, uma promoção da Paróquia Cristo
Trabalhador da Diocese São Luiz de Cáceres,
com leilão de gado em prol ao término da
construção do Santuário Santo Antônio na Av.
Talhamares. O festão vai ter Jantar com jantar
com cardápio de lamber os beiços, churrasco,
acompanhado de mandioca, farofa, vinagrete e
salada. Já o leilão além de prendas diversas,
tem gado no martelo, disponíveis bezerros e
bezerras de diversas raças, adquiridos por meio
de doações de produtores da região de Cáceres
para a construção do nosso Santuário. Todos
devem comparecer e prestigiar o evento, afirma
Padre Marcos, que Santo Antonio agradece.
SAÚDE POVO
A Valdeniria Dutra Ferreira sempre preocupada
com a saúde publica de Cáceres e através de sua
iniciativa, a partir das 19h00 de ontem no
auditório Edivaldo Reis, na cidade
universitária da Unemat em Cáceres,
aconteceu um debate sobre a realidade atual da
saúde pública da região da nossa região, que
convenhamos ainda meio capenga. Conforme
ela, é notório o descontentamento dos
prefeitos, vereadores e secretários das regiões
em relação a saúde pública, visto o baixo
investimento e o descaso frente a situação,
tornando-se insustentável. E alguém tinha que
mexer o doce, né, Valdeniria?
SALÁRIOS DE TOGADOS
O Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Gross, encaminharam ao
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) os dados
referentes à remuneração de seus magistrados.
As informações haviam sido requeridas pela
presidente do CNJ, ministra Cármen Lúcia,
que, ontem, deu um ultimato às cortes de todo o
país. Cármen Lúcia estipulou um prazo de 48
horas para o cumprimento da determinação,
feita ainda em outubro, e ameaçou acionar os
presidentes junto ao Supremo Tribunal Federal
(STF). Segundo a assessoria de imprensa, o
TJMT enviou os dados na terça-feira. O TRE
por sua vez informou que já havia mandado os
dados, mas, por um motivo desconhecido,
acabou não sendo citado pelo CNJ na lista dos
tribunais que atenderam ao pedido dentro do
prazo.
EXTENSÃO CURSOS
Os membros do Consuni da Unemat
aprovaram, esta semana, a implantação de
novos cursos em diversas cidades do Estado.
Uma das mais beneficiadas é Lucas do Rio
Verde, que teve aprovada as graduações em
turmas únicas em Engenharia de Alimentos e
Engenharia Civil. Para o município, também
foi autorizado o curso tecnólogo em
Agronegócio e um curso turma única de
bacharelado em Agronomia, em Colíder;
Tecnologia em Gestão Comercial, em Matupá;
superiores fora de sede em Pedagogia, Direito,
Engenharia de Produção Agroindustrial e
Administração, além de tecnólogos em
Negócios e Inovação e Gestão Pública, todos
em Cuiabá; tecnólogo em Logística e superior
fora de sede em Direito, em Rondonópolis;
além cursos em Alto Araguaia e Água Boa.
SEU INÁCIO
Morreu, no final da tarde, o radialista Inácio
Serafim da Silva aos 79 anos, com suspeita de
enfarto. Em 2002 Inácio trouxe este editor de
São Paulo para MT no Jornal Novo Estado em
Sinop, portanto, há 15 anos, saí a gente estar
anotando o infausto ocorrido, consternado. Seo
Inácio, como era chamado pelos colegas de
profissão, chegou em Sinop na década de 90.
Na antiga Rádio Celeste AM, apresentou o
programa musical Sindicato de Bambas, com
samba e pagode e na antiga Rádio Capital do
Norte apresentou o Musical Shalon. Inácio
também foi candidato a vereador em Sinop e
ficou na suplência. Nos últimos anos,
protagonizou campanhas publicitárias de uma
empresa de materiais de construção.

Deus do céu, pleonasmo a parte, o
Circo Caiu, fechou o pano e o Palhaço o que
é? Considerando-se a atitude do
parlamentar Francisco Everardo Oliveira
Silva, o Tiririca que anteontem fez seu
ultimo pronunciamento como deputado
federal renunciando ao cargo em protesto
contra a postura suspeita da Câmara
Federal, o bicho tá feio mesmo.
O tapa na cara de políticos safados
que o palhaço Tiririca, (humilde e simples
homem do povo, o cara de mais de um
milhão de votos, deu), fosse em outros
estaria doendo até agora, mas dizem que
óleo de peroba ajuda a tirar a dor. E também,
pra quem não tem brio, lições de moral não
machucam, mas que o Tiririca chutou a
bunda de muito deputado malandro, isso
chutou, mostrando que palhaço honra a
platéia, a bilheteria, o povo, o oposto do
Circo de Brasília, onde estão os clowns
encastelados nas mordomias bancadas pelo
suor do trabalhador.
Ele não disse nestas palavras, mas
quem o conhece (nós tivemos a honra de
conhecer o Chico Everardo em Sampa) sabe
bem que ele se frustrou diante do
deprimente, asqueroso e criminoso
espetáculo dos politiqueiros. Quando
citamos criminoso, não é exagero ou força
de expressão, pois o político que apóia a
malversação do erário e ou mete a mão e ou,
se beneficia de desvios de recursos, é
conivente e partícipe de suas
conseqüências, seja a morte de inocentes
em asfalto casca de ovo; de um óbito pela
falta de urgente atendimento na saúde
pública, etc.
Tiririca com certeza presenciou
fatos como este e em sua simplicidade, se
calou enquanto agüentou, mas chega uma
hora, amigos, em que a palhaçada dos
ladravazes extrapola os limites. Vamos
transcrever apenas o finalzinho do discurso
do Tiririca: (ipsi-leter's)- “Eu costumo dizer

que o parlamentar trabalha muito e produz
pouco. Agora... Não admito. A gente é bem
pago.
A gente tira livre R$ 23 mil se eu
não me engano. Livre pra gente. A gente tem
apartamento, direito a carro. Eu uso o meu
carro. Eu não preciso do carro da Câmara.
Mas a gente tem toda essa mordomia. Sem
falar na carteirada que muitos de vocês dão.
E eu ando de cabeça erguida, mas eu tenho
certeza que eu já vi deputado se
escondendo, porque para o povo, realmente
isso aqui é uma vergonha e eu saio
decepcionado”. E o humilde político sério,
do povo, complementa: “O cara falou: 'você
nunca subiu para dar um discurso'.
Eu falei: 'cara, eu sou ator. Se eu
quisesse subir ali para mentir...'. Ó, eu sem
falar — é a primeira vez e a última vez que
eu tô falando —, eu sem falar todas as duas
minhas votações foram mais de um milhão
de votos. Sem falar. Brincando e falando a

verdade. Falando a verdade na brincadeira e
é vergonhoso. Eu... Muitos dos senhores...
Não sei, mas é vergonhoso. É uma vergonha
muito grande.” Tem razão amigo Everardo,
pra quem tem vergonha, você foi muito
longe, teve saco de elefante pra suportar
tantos canalhas traidores do povo, que
vendem seu voto defendendo colegas
ladrões, malas cheias de dinheiro sujo, não
dá.
Bem, a gente não ficou sabendo
direito se o Tiririca chutou o penico de vez
ou se apenas confessou-se fora da pocilga,
pois no discurso, o deputado não esclareceu
se a afirmação significa que ele renunciará
ou que deixará de disputar eleições. Uma
coisa é certa, diante de tanta hipocrisia, de
vendilhões do povo ante uma justiça inerte,
do poder podre e fétido rasgado em
manchetes diárias dos meios sérios de
comunicação, pior do que tá fica sim,
Tiririca!

Desenvolvimento ao todo
Como demonstra meu itinerário,
morei em cidades que apresentam,
relativamente, o mesmo tamanho, entre
90 e 100 mil habitantes, tal como
Cáceres (cidade que freqüento
periodicamente desde o início de 2017).
A diferença é que, no presente momento,
Jataí-GO e Vilhena-RO apresentam
índices de crescimento mais elevados e
imediatos do que Cáceres. Esse
crescimento se deve, em grande parte,
por ambas serem típicas “cidades do
agronegócio”. Ou seja, atraem, por
motivos ambientais e políticos, muitos
investimentos exógenos.
Uma pergunta pertinente a ser
feita é: seriam Jataí e Vilhena cidades
melhores do que Cáceres por receberem
mais investimentos? Creio sinceramente
que não. E é por isso que exponho aqui
minha opinião.
Bom lembrar que não se trata de
uma abordagem científica, mas apenas
expresso minha opinião como alguém
que estuda o tema, e que viveu nesse
entremeio de contextos diferentes, com

discursos políticos progressistas
parecidos.
O que posso afirmar é que as
cidades de Jataí e Vilhena apresentam
melhor organização, infraestrutura de
vias, maiores variedades de serviços e
produtos, se comparado a Cáceres.
Entretanto, e o que considero
mais importante, é que como
contradição da injeção de investimentos,
o acesso e a qualidade de vida ficam
muito mais custosos e com referências
históricas propositalmente diluídas
durante o processo de crescimento,
construídos à base de um ritmo de vida
acelerado e alienado.
E o que dá vitalidade a minha
reflexão direcionada a Cáceres, é que no
discurso oficial alguns enunciados
deixam evidente a lateralidade do
desenvolvimento proposto. Um
exemplo importante que deixo no ar para
o leito: a Zona de Processamento e
Exportação (ZPE) de Cáceres.
O objetivo ao escrever minha
opinião, é explicitar que não se deve
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abraçar determinados discursos com
base em índices.
Portanto, quando for inevitável
determinadas inclusões progressistas
feitas pela macropolítica, o que sugiro é
que fiquem atentos aos efeitos colaterais
não inclusos nos discursos.
Cobrem transparência, políticas
sociais, igualdade de políticas
tributarias, respeito a história e
arquitetura urbana e, principalmente,
pesem na balança os prós e contras que
afetarão a escala LOCAL.
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SINFONIA DIVINA

No repertório clássicos de Handel, Pe Joseph Moher, Xaver Gruber e Pierpont, mescladas com modernismo de John Lennon, Michel Jackson e Lionel Richie

Unemat e Prefeitura realizam
Concerto de Natal em Cáceres
Assessoria

Foto: Facebook

A

Unemat e a Prefeitura de
Cáceres farão amanhã (9) a
partir das 20h00 o Concerto de
Natal com a apresentação de diversas
músicas natalinas mesclado com
repertório popular e ainda a
inauguração da iluminação de natal,
evento programado para acontecer na
Sicmatur, Secretaria de Indústria,
Comércio, Meio Ambiente e Turismo.
A apresentação de Natal será
feita pela Orquestra da Unemat, que
compõe o Projeto de Extensão e
Cultura “Sinfonia,” dirigido pelo
Mestre e Doutor em Musica maestro
Erizane Nunes Mota. Além dele,
outros 24 músicos também se
apresentarão tocando 13 tipos de
instrumentos musicais.
A primeira parte do Concerto
de Natal será composta por canções
natalinas clássicas como “Haleluia,”
obra imortal de Handel; “Noite Feliz”
escrita pelo padre Joseph Mohr e
composição de Franz Xaver Gruber
em 1818, “Boas Festas” escrita por
Assis Valente no ano de 1932, “Então é
Natal” que é uma versão em português
da música do Beatle John Lennon e
“Jungle Bells” que é uma das canções

popular abrindo com a uma música
que foi trilha sonora do filme “A ponte
do rio Kwai” de 1957.
Na seqüência serão
apresentadas uma seleção de canções
do grupo Roupa Nova, seleção de
Guarânias e ainda as canções “We are
the World” que é um clássico dos anos
80 idealizada e composta por Michel
Jackson e Lionel Richie e “Despacito”
do cantor porto-riquenho Luis Fonsi e

FIM DE ANO

CRAS 1 realiza Bazar da
Família hoje em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Maestro Dr. Erizane Mota comanda o mega espetáculo

natalinas mais conhecidas do mundo,
escrita e composta por Pierpont em 16
de setembro de 1857.
Assim que essas cinco
canções natalinas forem apresentadas

as luzes da decoração de natal serão
acesas abrindo desta forma o período
das festividades no município de
Cáceres. A segunda parte do concerto
irá apresentar canções do repertório

PRESENTE PRO MANÉ

Juba e Amigos entrega triciclo
adaptado a catador de latinhas
Assessoria

N

um esforço comum de
solidariedade, a direção do Juba e
amigos, contemplou Manoel da
Silva Rodrigues, com um triciclo
totalmente adaptado para as necessidades
dele e personalizado com a frase que ele
mesmo patenteou ”Mané Catador de
Latinhas,” como realmente é conhecido
por onde passa nas ruas da cidade.
Seu Manoel, 51, o Mané Catador
de Latinhas, morador do Bairro
Marajoara, é uma das pessoas mais
populares e conhecidas na cidade de
Cáceres é sem dúvida, um personagem
folclórico e muito excêntrico, que quando
criança foi diagnosticado com paralisia
cerebral, o que compromete
sensivelmente, até hoje, sua coordenação
motora e sua fala, mas nunca o seu sorriso
e a bondade. Mané cujas limitações nunca
foram empecilhos, sempre foi exemplo de
superação, muito querido pela população
de Cáceres, pedalando sua magrela (com
apoio de manutenção pelos irmãos
Luciano e Duda Barros0, pelas ruas ou
estacionado geralmente nas lojas do Juba

do rapper Daddy Yankee em conjunto
com Erika Ender.
O Projeto Sinfonia da
Unemat é desenvolvido pela Unemat
desde 2011 e tem como objetivo
capacitar novos músicos, oferecendo
de forma gratuita formação musical
nos diferentes instrumentos para
interessados tanto da comunidade
acadêmica como da sociedade em
geral.

Supermercados ou do Atacado Pantanal,
locais preferidos para as paradas.
E com apoio de amigos, a
direção de Juba Supermercados resolveu
entrar na jogada e aliviar as pedaladas do
Mané, encomendando um triciclo
totalmente adaptado para as necessidades
dele, com catracas e coroas que deixam os
movimentos mais leves e menos
cansativos, buzina, cestinha para
pertences e na garupa uma grande caixa,
fabricada especialmente para
acondicionar latas, são características do
triciclo que ele recebeu.
A ação começou com uma
página no face book do Rafael de Pinho,
p r o p r i e t á r i o d a B u rg u e r N i g h t ,
incentivando a campanha de doações para
a aquisição do triciclo. Com os donativos
recebidos e ajuda de clientes e amigos do
Juba Supermercados, eles arrecadaram, a
quantia de R$ 1.124,00. Como o preço
total com o frete ficaria R$ 2.159,00,
faltavam ainda um R$ 1035,00, incluindo
o frete, para o custo do triciclo, o Juba
Supermercados, uma empresa de
Foto: Facebook

responsabilidade social, doou este
montante e mais, para complementar os
aces s órios neces s ários , cadeado
reforçado, corrente e sinalização traseira,
totalizando R$ 1.726 mil
Para o gerente do Juba
Supermercados (Jubão), Alexandre
Vieira, a ação social, atende uma pessoa
que faz parte da história do Juba
Supermercados. “O Mané é uma pessoa
muita querida por todos nós, está presente
na rotina do Juba desde a inauguração da
loja da Marechal Deodoro, Centro.
Quando falei com nossa diretoria,
imediatamente o Mirko e o Marcelo
Ribeiro, mandaram completar o que
estava faltando. A responsabilidade social
está no DNA de nossas empresas”,
observa Alexandre.
Para a professora de Educação
Física do Grupo Juba e responsável pela
ginástica laboral dos colaboradores das
empresas, Maria Mirtes, o triciclo
adaptado, além de fazer com que ele não
tenha uma sobrecarga de esforço físico,
ajuda a se exercitar durante o dia
fortalecendo os músculos dos membros
inferiores. Ao receber seu triciclo, Manoel
da Silva Rodrigues, se emocionou em
reconhecimento aos que praticaram a
solidariedade, num simples gesto de
doação fraterna como esta.

N

esta sexta feira, 8 de
dezembro dia da Imaculada
Conceição, o Centro de
Referencia e Assistência Social
(CRAS) I de Cáceres realiza em sua
sede na Rua Ouro Verde no bairro
DNER, o Bazar da Família para todas
as famílias assistidas pelo PAIF
(Programa de Atendimento Integral à
Família) e SCFV (Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculo). O bazar acontece a partir
das 16h00 e na oportunidade, também
será realizado o encerramento das
atividades de 2017 que contará com
diversas atividades e lanches para as
famílias.
O CRAS é uma unidade de
proteção social básica do SUAS que
tem por objetivo prevenir a ocorrência
de situações de vulnerabilidades e
riscos sociais nos territórios, por meio
do desenvolvimento de

potencialidades, do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, e
da ampliação do acesso aos direitos de
cidadania.
Ta i s a s p e c t o s s ã o
concretizados através do PAIF, que é
um programa que viabiliza o
encaminhamento dos usuários para os
serviços (no CRAS ou no território) e
disponibiliza informações sobre
diversos temas de interesse das
famílias, além de prezar pela
convivência familiar, social e
comunitária.
A s r e u n i õ e s d o PA I F
acontecem todas as quartas-feiras, às
8h00 e ao final das reuniões é entregue
a Moeda Social, como uma forma de
estimular as famílias a participarem
dos serviços, podendo as mesmas ser
trocadas pelos objetos e/ou roupas
disponíveis no bazar.
Foto: Pedro Miguel

O CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS

Mané Catador de Latinhas feliz com seu triciclo novo
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ÁGUA SUSPEITA

Para secretário Profeta, os peixes podem ter morrido por causa de dejetos que caem no rio e entram em decomposição, prejudicando a oxigenação da água

Centenas de peixes são encontrados
mortos no Rio Guaporé em Vila Bela
V.B.N c/ Redação
Foto: Denildo da Silva Costa

C

entenas de peixes foram
encontrados mortos no
Rio Guaporé, em Vila
Bela da Santíssima Trindade e a
preocupação é de que a água, que
é consumida pelos moradores das
comunidades localizadas nas
proximidades do rio, esteja
contaminada, já que muitos
também têm a pesca como meio
de sobrevivência.
As mortes foram
constatadas in loco pelo professor
Denildo da Silva Costa, que
trabalha na rede pública daquele
município e é especialista em
ciências ambientais. Entre as
espécies estão tucunarés,
pintados e bagres. “Nossa
preocupação é com as famílias
ribeirinhas que se alimentam
desses peixes e, se for algum tipo
de contaminação da água vindo
do garimpo da Serra da Borda ou
de agrotóxicos de fazendas
vizinhas, todos estão correndo
risco”, disse.
De acordo com o
secretário municipal de Meio
Ambiente, Luciano Profeta da
Cruz, uma análise primária foi
feita pela secretaria e a suspeita
de contaminação de água foi
descartada. No entanto, outra
análise mais específica deve ser
feita pela Empresa Matogrossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural
(Empaer). O secretário explicou

abastecimento de água para a
população e o prejuízo causado

ao meio ambiente”, diz trecho do
ofício.

LACERDA E JAURU

Polícia Civil prende suspeitos
de roubo e estupro na região
PJC/MT c/ Redação

U

Entre as espécies estão tucunarés, pintados e bagres

que os peixes podem ter morrido
por causa de dejetos que caem no
rio e entram em decomposição,
prejudicando a oxigenação da
água.
Segundo ele, a
recuperação da mata ciliar
impedirá que esse material
orgânico desça pelo rio. O
secretário informou que aguarda
um projeto anunciado pelo
governo do estado para a
recuperação das margens de rios
em todo o estado, incluindo o Rio
Guaporé.
De acordo com a
Secretaria Estadual de Meio
Ambiente (Sema), por fazer parte
da bacia Amazônica, o Rio

Guaporé não faz parte do Pacto de
Defesa das Cabeceiras do
Pantanal, que seria o projeto
responsável pela recuperação das
matas ciliares.
Por cruzar a fronteira, a
responsabilidade sobre o
Guaporé da Agência Nacional de
Águas. O presidente da Câmara
de Vereadores de Vila Bela da
Santíssima Trindade, Flávio
Ferreira de Souza (PP), e outros
três parlamentares
encaminharam um ofício à Sema,
no mês passado, pedindo que uma
equipe técnica fosse até o local
para averiguar o caso. “Vimos
manifestar-lhe nossa extrema
preocupação em relação ao

m foragido da Justiça foi
preso pela Polícia
Judiciária Civil de
Pontes e Lacerda, na terça-feira
(5), durante investigação da
equipe do Núcleo de Inteligência
Operacional (NIO), da Delegacia
Regional do município. Dórico
Eugênio Ribelatto, 39, estava
com o mandado de prisão
preventiva em aberto decretado
pela Comarca de Jauru, pelos
crimes de roubo e associação
criminosa.
O suspeito é investigado
por envolvimento em assaltos
cometidos em Nova Lacerda e
Pontes e Lacerda e também
apontado como o planejador de
vários roubos de veículos
cometidos na região de fronteira.
Em outra ação realizada

pela Delegacia de Polícia
Judiciária Civil do município de
Jauru, outro mandado de prisão
foi cumprido pelos
investigadores de polícia.
Sebastião Luiz do Nascimento,
57, estava com o mandado de
prisão decretado, pelo crime de
estupro de vulnerável e coação no
curso do processo, em razão de
pressionar a vítima e testemunha
a desdizer o fato na delegacia de
polícia.
Com a ordem judicial de
prisão, os policiais civis
conseguiram localizar Sebastião
dentro de uma igreja. Ele foi
conduzido e colocado à
disposição da Justiça e agora,
tanto Dórico como Sebastião já
estão atrás das grades e vão ouvir
jingle bels no xilindró.
Foto: Ilustrativa

MAIS DE 8@

Cinco de Pontes e Lacerda
caem com drogas em Goiás
G1/Go c/ Redação

U

m grupo suspeito de
tráfico de drogas foi
preso na tarde da última
terça-feira (5) na GO-156 em
Itaberaí, cidade a 101
quilômetros de Goiânia e com
eles, foram encontradas e
apreendidas armas de fogos e

uma carga de pasta base de
cocaína avaliada em mais de R$ 1
milhão, a droga, procedentes de
Pontes e Lacerda, na região de
Cáceres.
A ação foi em conjunto da
Polícia Federal com os militares
do Comando de Policiamento
Foto: PM/CPE/GO

Tropa de mulas montadas dançou com 127 kg da branca

Especializado (CPE) e de acordo
com a Polícia Militar, o grupo
estava dividido em uma S-10 e
uma Toyota Hilux com cerca de
127 quilos de pasta base de
cocaína escondidas nas
carrocerias das caminhonetes.
Nas investigações após a prisão
da quadrilha mato-grossense,
apurou-se que a droga tinha saído
de Pontes Lacerda e seria
distribuída em Goiânia.
Foram detidos os
traficantes Erinaldo dos Santos
Souza, 37, Wesley Moreira de
Oliveira, 19, Ailton Ferreira
Lemes, 29, Luiz Henrique Jesus
Santos, 21 e Edinaldo dos Santos
de Souza, 40.
O flagrante foi realizado
na Polícia Civil de Itaberaí e,
posteriormente, ficou a cargo da
Polícia Federal, que verificou que
as duas caminhonetes tinham
sofisticado sistema de
comunicação a radio.
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EM BRASÍLIA

Municipalistas reivindicaram dialogo com o ministro do TCU no sentido de mudar
a destinação dos prédios construídos para as Upas, sem problema para o gestor

Lideranças municipalistas se
reúnem para tratar das UPAs
AMM/MT c/ Redação
Foto: CNM

Reunião aconteceu no Ministério da Saúde em Brasília

A

busca de soluções para as
dificuldades dos municípios
em relação à manutenção das
Unidades de Pronto AtendimentoUPAs foi o tema da reunião realizada
com o ministro da Saúde, Ricardo
Barros, na última terça-feira (5),
solicitada pela Associação Matogrossense de Municípios.
O Presidente da AMM
Neurilan Fernandes, apresentou as
reivindicações de todos os

municípios referentes às unidades de
Saúde e destacou a falta de
condições financeiras dos
municípios com o custeio do
funcionamento das Upas. Durante a
reunião, ele também enumerou que
são vários os casos em que as
unidades foram construídas e não
estão funcionando, bem como outras
em obras inacabadas.
Diante desse quadro, a
reivindicação dos municípios é que o

ministro da Saúde possa dialogar
com o ministro do Tribunal de
Contas da União-TCU, Augusto
Nardes, no sentido de mudar a
destinação da utilização dos prédios
que foram construídos para
funcionamento das Upas, sem que o
gestor tenha um problema
posteriormente com os Tribunais de
Contas.
O município recebe o
dinheiro para construir a Upa, mas
percebe que não tem essa capacidade
econômica ou de recursos humanos
para colocá-las em funcionamento.
Neste caso, ele teria a prerrogativa
de utilizar o prédio para outro tipo de
serviço, também voltado para a
saúde, como uma Unidade Básica de
Saúde ou um Centro de Saúde
Ampliado.
Nos locais onde ficam as
Upas que já foram concluídas, se o
prefeito não colocar em
funcionamento, terá que devolver
recursos para a União e Fraga
ressaltou que nenhum prefeito quer
isso, que as prefeituras estão
fechando as UPAs por falta de
recursos para tocar as unidades. Ele
se posicionou contrário à

possibilidade de os municípios
serem penalizados por isso, sendo
obrigados a devolver os recursos ao
Governo Federal. Segundo ele, o
ministro já determinou que faça de
forma urgente um comunicado ao
TCU, relatando que poderá se fazer a

mudança de objeto desde que o
espaço das Upas seja utilizado na
área da Saúde.
Fraga argumentou com o
Ministro o cenário crítico
vivenciado pelos municípios e pediu
celeridade nessa demanda.

RECURSOS INESISTENTES

Créditos adicionais afetam
contas de Pontes e Lacerda
TCE/MT

Foto: Priscila Silva

OPERAÇÃO CONJUNTA

Gefron e Defron apreende E
arma e veículo adulterado

Gefron c/ Redação

P

oliciais militares do Grupo
Especial de Segurança de
Fronteira - Gefron,
apreenderam na segunda-feira (4) por
volta das 16h00 juntamente com
equipes da Delegacia de Fronteira –
Defron durante operação conjunta na
fazenda Três Barras, em Cáceres, uma
espingarda modificada para calibre 22
e uma caminhonete VW Amarok,
placa OBL 0662 de Cuiabá/MT de cor
prata, com suspeita de adulteração.
As equipes policias em
conjunto localizaram na sede da
fazenda Três Barras, uma
caminhonete adulterada e a
espingarda modificada para calibre
22, o veiculo devido a suspeita de
adulteração foi apreendido
encaminhado para realização de
perícia técnica, no intuito de sanar
qualquer dúvida sobre a procedência
do mesmo. Um elemento suspeito de
iniciais S.P, 43, que estava na fazenda
foi detido.
Prova de que tem muita gente
usando arma de fogo foi a detenção no
dia anterior (3) pela Policia Militar, de
um elemento por porte ilegal de arma

de fogo no terminal turístico de Pontes
e Lacerda, depois que a Agencia
Regional de Inteligência do 12°
Comando Regional foi informada que
um homem estaria com um revolver
no terminal.
Após buscas, o suspeito

Marcos Xavier, 30, detido com um
revólver calibre 38 e 5 munições
intactas.
O suspeito recebeu voz de
prisão e foi encaminhado para a
Polícia Judiciária Civil para as
providencias cabíveis.
Foto: Gefron/MT

Amarok apreendida estava com placa adulterada

TCE analisou gestão de Donizete Barbosa do Nascimento

m razão da abertura de
créditos adicionais
suplementares de R$
2.649.297,62, sem autorização
legislativa, e de créditos adicionais e
suplementares, respectivamente, nos
valores de R$ 1.029.847,64 e de R$
3.020.385,55, por conta de recursos
inexistentes, as contas anuais de
governo da Prefeitura de Pontes e
Lacerda receberam parecer prévio
contr Eustaquio Rodrigues Filho Servidor Público ário à aprovação
pelo Pleno do Tribunal de Contas.
O período analisado pelo
TCE-MT, na sessão extraordinária do
dia 30 de novembro, foi o exercício de
2016, sob a responsabilidade de
Donizete Barbosa do Nascimento.
O Relator do Processo nº
84166/2016, conselheiro interino
Moisés Maciel determinou, no voto,
que a atual gestão municipal "observe
e cumpra a rigor as regras previstas
para abertura de créditos adicionais;
especialmente as dos artigos 165 a 169
da Constituição da República, e nos
artigos 7°, inciso I, 42 e 43 da Lei no
4.320/64, a fim de evitar o
desvirtuamento da programação
orçamentária e, conseqüentemente, o
desequilíbrio financeiro e
orçamentário das contas públicas".
O voto foi em consonância
com parecer do Ministério Público de
Contas e acompanhado pela

unanimidade do Pleno.
Determinou ainda que a atual
gestão efetue o repasse do duodécimo
ao Poder Legislativo Municipal dentro
dos limites estabelecidos na Lei
Orçamentária Anual, devendo
considerar no cálculo da receita base
somente as receitas efetivamente
realizadas.
Na análise das contas, a
equipe técnica do Tribunal de Contas
identificou que o total dos repasses ao
Poder Legislativo, de R$
3.576.000,00, correspondeu a 7,03%
da receita base, que foi de R$
50.813.787,58, extrapolando em R$
19.034,87 o limite máximo de 7%.
Outra determinação foi para
que o atual gestor cumpra a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF),
evitando a realização de despesas nos
dois últimos quadrimestres do
mandato, sem que haja
disponibilidade financeira para
custeá-las, atentando para aquelas em
que os recursos são vinculados.
Isso em razão da
indisponibilidade financeira de R$
2.639.353,03 verificada no
encerramento de 2016, decorrente de
passivo financeiro dos exercícios
anteriores, somado à realização de
despesas empenhadas e liquidadas nos
dois últimos quadrimestres do
mandato.
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA
PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM
JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA,
SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A
#197184 DEVEDOR: DOMINGOS GESSE MATTOS GARCIA- CPF.: 672.554.182-87- RUA DOS AMBROSIOS, N 32-COHAB VELHA CACERES -MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#196166 DEVEDOR: DROGARIA RITA LTDA ME - CPF.: 07.025.811/0001-96- AVENIDA DAS CAMELIAS, 430 -VILA NOVA -CACERES MT - Titulo:- Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: MONIQUE ELEN CARAO ME-Favorecido:MONIQUE ELEN CARAO ME Valor do titul
Item I da tabela D de custas
#196106 DEVEDOR: EDUARDA C. CARVALHO REZENDE-ME- CPF.: 16.371.314/0001-30- DO RIO BRANCO, N 27-CENTRO -CACERES MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela Dde custas
#197192 DEVEDOR: EUCLIDES CARMO MARIANO DA COSTA- CPF.: 285.611.758-93 - RUA SAO PEDRO, S/N -CAVALHADA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item K da tabela D de custas
#196178 DEVEDOR: JOSE MIGUEL SOARES - CPF.: 299.333.071-34- RUA A, 28 -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A
- Sacador: AROEIRA ALIMENTOS - Favorecido:AROEIRA ALIMENTOS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#196156 DEVEDOR: JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF.: 924.543.131-20- RUA COSTA MARQUES 530 -CENTRO -CACERES -MT
- Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item F da tabela D de custas
#196155 DEVEDOR: JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS- CPF.: 924.543.131-20- RUA COSTA MARQUES 530 -CENTRO -CACERES -MT
- Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#197203 DEVEDOR: LILIANA DA HORA CARVALHO - CPF.: 615.804.731-72- RUA TRAVESSA FLUMINENSE N-30 VILA-SANTA CRUZ CACERES -MT - Titulo: - Apres: CRO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA D - Sacador: CRO - CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DE M- Favorecido:CRO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MAT Valor do titul Item B da tabela D de custas
#197199 DEVEDOR: LUAN PEREIRA ARAUJO- CPF.: 058.318.931-89 - INGAZEIRO, N 459 -JD GUANABARA -CACERES -MT - Titulo: Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO
GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#197189 DEVEDOR: MARIA ALVARES CAMPOS CARVALHO- CPF.: 496.198.531-72- RUAVENIDA - GETULIO VARGAS, N 107-CENTRO
-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#196162 DEVEDOR: MARLON NOEL DE ARAUJO- CPF.: 860.700.021-72 - RUA CAPACABANA N 4-VILA NOVA -CACERES -MT Titulo:- Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: ESPIGARES & ESPIGARES LTDA ME -Favorecido:ESPIGARES & ESPIGARES LTDA ME
Valor do titul Item D da tabela D de custas
#196154 DEVEDOR: NATALIA RAMOS PEDROSO - CPF.: 011.072.301-52- RUA DAS PAPOULAS S/N -VILA REAL -CACERES -MT Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#196153 DEVEDOR: NATALIA RAMOS PEDROSO - CPF.: 011.072.301-52- RUA DAS PAPOULAS S/N -VILA REAL -CACERES -MT Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR
- Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURISFavorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#196163 DEVEDOR: PAULO SERGIO DIAS - POSTO EM R- CPF.: 09.136.878/0001-23- RUA DOS OPERARIOS -CENTRO -CACERES -MT Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: TEXSA DO BRASIL LTDA-Favorecido:TEXSA DO BRASIL LTDA Valor do titul Item E da
tabela D de custas
#196100 DEVEDOR: SILVIA SILVA - CPF.: 945.439.251-49 - DOS MASSAD, N 14, QUADRA 07 N 14 -COHAB NOVA -CACERES -MT Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE
MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#196158 DEVEDOR: SIMOES ALEM & BENINCA LTDA - CPF.: 02.991.866/0001-37- RUA AIRTON PEREIRA LEITE 560-SAO LUIZ CACERES -MT - Titulo:- Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#196157 DEVEDOR: SIMOES ALEM & BENINCA LTDA- CPF.: 02.991.866/0001-37- RUA AIRTON PEREIRA LEITE 560 -SAO LUIZ CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#197187 DEVEDOR: VALDOMIRO FRANCISCO RAMOS LEITE- CPF.: 572.256.641-15- GENERAL OSORIO, S/N -SAO LUIZ -CACERES MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO
DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17
HORAS. Cáceres-MT, 07 de dezembro de 2017
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MATADOR TIARINHA

O jogador já passou pelo Sinop quando o Galo foi vice-campeão do Mato-grossense pelo clube em 2016, perdendo na final em casa para o Luverdense

Galo do Norte bate o martelo
e artilheiro do Cuiabá retorna
O

S.N c/ Redação

Foto: Sinop FC

Sinop Futebol Clube
assinou contrato com o
atacante Cleberson
Tiarinha, que já se apresentou
junto com o grupo que começa
a pré-temporada no Galo para
disputar as competições do
próximo ano.
A primeira delas será o
campeonato Mato-grossense
que começa em 19 janeiro e
contra o Cuiabá, onde ele
jogou a temporada deste ano.
De acordo com a assessoria do
clube, o contrato de Tiarinha é
de um ano.
O jogador já passou
pelo Sinop quando foi vicecampeão do Mato-grossense
pelo clube em 2016. O time

perdeu na final em casa para o
Luverdense.
O jovem fez um grande
campeonato e no segundo
semestre foi emprestado ao
Cuiabá para a disputa da Copa
Mato Grosso na época (atual
Copa FMF).
Neste ano, chegou a ser
anunciado pela diretoria do
Sinop, mas preferiu jogar na
capital onde foi campeão com
o Cuiabá em cima do Galo do
Norte. Agora torna a fazer
parte da equipe sinopense.
O Sinop já anunciou
para a próxima temporada 12
novos jogadores. Foram
contratados o atacante Junior
Juazeiro, 28 anos, lateral

esquerdo Gilmar, 24 anos,
volante Jácio 28 anos, zagueiro
Hítalo, 28 anos, goleiro
Fernando Junior, 27 anos,
zagueiro Cristian Lucca, 26
anos, lateral direito Everton,
23 anos, volante João Paulo
Sena, 27 anos, atacante Kattê,
26 anos, meia atacante
Jefferson Maranhã, 28 anos,
volante Duda, 30 anos, e o
meia atacante Cajano, 24 anos.
A maioria deles teve a
indicação do técnico Paulo
Foiani.
Seis atletas são
remanescentes do time vicecampeão deste ano, o goleiro
Naldo, os zagueiros Tayron e
Wadson, o lateral esquerdo

PRATAS DA CASA

Mixtão inicia treinos e deverá
manter foco na base para 2018
Da Redação

O

Mixto E.C iniciou os
treinamentos visando
o Campeonato Matogrossense 2018, competição na
qual busca o 25º título
estadual.

Os trabalhos estão
acontecendo em dois períodos
no Mini Estádio Pelezinho,
localizado no bairro Santa
Amália, na capital.
Para esta temporada a
Foto: GC-Noticias

Crise leva Mixto a apostar em prata da casa em 2018

diretoria optou em dar
seqüência no trabalho que
estava sendo executado e a
base do time é formado por
pratas da casa, atletas do Sub23 que disputaram a Copa FMF
com alguns garotos do Sub-17.
Idéia reforçada pela
permanência do técnico
Souzinha, que já comanda os
treinos.
A apresentação oficial
do elenco para a imprensa e
torcedores deve acontecer
somente após a confirmação de
alguns patrocinadores.
Paralelamente, o
treinador Souzinha segue
analisando atletas indicados ao
clube e decidirá quais têm
condições de integrar o
projeto. Contratações pontuais
podem acontecer para reforçar
alguns setores, mas a coluna
vertebral do elenco será de
jogadores regionais.
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Bom filho, Tiarinha volta a casa com fama artilheira

Maycon, o volante Dourado e o
atacante Cabralzinho.
Da base, o clube contará
com o meia Fernando Kaian, o
volante Luan, o zagueiro
Alerrandro, o atacante

Mosquito que servem seleção
Mato-grossense na disputa do
brasileiro de seleções, e o
goleiro Yuri que disputou o
Estadual sub-21.
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A vida sorri mais florida para a encantadora
dama da society cacerense Mari Fidelis, que
colhe mais uma rosa no jardim de sua
abençoada existência.
Um aniversário
cheio de paz, amor, felicidades, harmonia e
muitos anos de vida. Que os sentimentos mais
puros se concretizem em gestos de bondade e
que você possa guardar deste aniversário as
melhores lembranças.
Nosso brinde
especial a você querida leitora.

By Rosane Michels

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

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

Muito amor envolvido na comemoração de mais um aniversário da
elegante Andréia Cândido que recebeu os familiares e amigos para
o tradicional Parabéns. Que essa data se repita por muitos anos e
que seus sonhos se tornem realidade é o que desejamos.

Felicitamos o internacional Luiz Tolotti que
troca de idade e recebe o carinho especial
dos amigos. Torcemos para que tenha uma
vida inteira de muitas realizações e que você
consiga todas as coisas que seu coração
deseja. Que esse aniversário lhe traga muita
alegria. Parabéns!
Votos de sucessos e
excelente trabalho a
nova diretoria do Lar
Servas de Maria que
assumiu no início do
mês a administração
do abrigo. Grande
abraço ao presidente
Nivaldo Teodoro de
Melo extensivo a toda
equipe composta por
Maurício, Sonia, Leni,
Wilza, Adauto. Belote,
Queiroz, Ferrarezi,
Henrique e Victor.

Rosas multicoloridas para Ryvia Sodré que festeja hoje data
nova ao lado do maridão, familiares e amigos. Que Deus lhe
conceda um novo ano com muitas vitórias e saúde.

***********************
Áries

A Lua em Leão recebe um ótimo
aspecto do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável nos projetos que envolvem
pessoas estrangeiras. Um amor
estrangeiro pode começar a ser
desenhado pelo Universo. O momento
pode envolver viagens e começo de um
curso superior.

Leão

A Lua em seu signo recebe um ótimo
aspecto do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia e equilíbrio
emocional e maior contato com seu
coração. O momento pode trazer uma
pessoa especial à vida de leoninos
solitários. Os já comprometidos,
devem viver intensamente as gostosas
energias deste dia.

A Lua em Leão recebe um ótimo
aspecto do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia de interiorização e
necessidade de estar mais próximo dos
seus. A vida doméstica e familiar é
priorizada e você vai preferir
distanciar-se da vida social. O
momento envolve reflexão e maior
contato com as emoções.

A Lua em Leão recebe um ótimo
aspecto do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia de movimento na
vida social e aproximação de amigos,
novos e antigos. O dia é bastante
positivo para reuniões de negócios,
que podem ser firmados. Uma
viagem rápida pode trazer
tranquilidade.

A Lua nos últimos graus de Câncer,
recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de movimento
intenso e problemas e dificuldades com
um projeto em equipe. Procure manter
a calma diante dos imprevistos deste
dia, pois essa energia é passageira.
Procure sair e divertir-se com amigos.

A Lua em Leão recebe um ótimo
aspecto do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável em sua vida social, com
aproximação de bons amigos. O
momento pode estar relacionado a um
maior envolvimento com uma equipe
de trabalho. Um contato comercial
pode resultar em um novo contrato.

A Lua em Leão recebe um ótimo
aspecto do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia de maior
envolvimento com seu mundo
emocional e aprofundamento de
relacionamentos importantes. O
momento pode envolver a chegada de
uma boa notícia, relacionada a uma
parceria cou sociedade financeira.

Aquário aspecto do Sol e Vênus em Sagitário

Virgem

A Lua em Leão recebe um ótimo
Capricórnio
Sagitário aspecto
do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia de movimento
agradável e otimismo. O momento é
ótimo para as práticas espirituais e
entrega a uma nova filosofia de vida.
Dia de otimismo e fé renovados. Uma
viagem internacional pode ser
marcada e realizada.

Gêmeos

Libra

A Lua em Leão recebe um ótimo

indicando um dia de movimento
equilibrado e agradável na vida social
e aproximação de pessoas
interessantes. Você estará mais aberto,
simpático e comunicativo. Uma
pessoa especial pode começar a
chamar sua atenção.

Câncer

A Lua em Leão recebe um ótimo
aspecto do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia de movimento
positivo na vida material e financeira.
Uma boa notícia, relacionada ao
aumento de seus rendimentos, pode
chegar. Um novo contrato pode
começar a ser negociado e trazer novas perspectivas
financeiras à sua vida.

A Lua em Leão recebe um ótimo aspecto
Escorpião do
Sol e Vênus em Sagitário indicando
um dia de maior envolvimento com
projetos profissionais e planos de
negócios, que começam a ser colocados
em prática. O dia pode trazer boas
notícias, relacionadas a uma promoção
ou aprovação de um novo projeto ou
função.

Peixes

pode chegar.

A Lua em Leão recebe um ótimo
aspecto do Sol e Vênus em Sagitário
indicando um dia de movimento
intenso, mas equilibrado no trabalho.
Um novo projeto pode surgir e trazer
enorme prazer no trabalho. Se estiver
desempregado e envolvido em um
processo de seleção, uma boa notícia

