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OPERAÇÃO DEJÁ VÚ

Consta na denúncia, que para garantir êxito na empreitada criminosa os denunciados
contaram com empresas de fachada com a finalidade de emitir “notas frias"

MPMT denuncia deputados e ex-parlamentares
por desvio de verbas indenizatórias na ALMT
Assessoria

Foto: Reprodução

foram apuradas 89 notas fiscais
“frias”. Com o denunciado José Antônio
Viana, foram constatadas 23 notas,
equivalente a R$ 149.545,00; com
Ondanir Bortolini, 16 notas no valor de
R$ 93.590,35; com Emanuel Pinheiro
foram 13 notas, no valor de R$
91.750,69; com José Geraldo Riva, 8
notas fiscais no valor R$ 56.200,10; com
Wancley Charles Rodrigues de

Carvalho, 2 notas no valor R$
11.252,00; e com José Eduardo Botelho,
uma nota fria no valor de R$ 7.143,00.
Os promotores de Justiça
verificaram ainda o envolvimento do exdeputado estadual Walter Rabelo, já
falecido, com a utilização de 27 notas
fiscais frias no valor R$ 192.756,70.
Conforme o MPMT, os documentos
públicos relacionados às verbas

indenizatórias investigadas
“simplesmente sumiram, seja dos
escaninhos da Secretaria da AL/MT
(onde deveriam estar arquivados os
memorandos, como nos gabinetes de
cada um dos parlamentares, onde
deveriam estar arquivadas as vias
protocoladas e as notas fiscais que
lastrearam o pagamento da
indenização)”.

POLÍCIA

Quatro mato-grossenses morrem e três são
presos tentando roubar banco em Alagoas
Diário da Serra

Eduardo Botelho e Emanuel Pinheiro acusados de desvio de recursos públicos

Q

uatorze pessoas, entre deputados
estaduais, ex-parlamentares,
contadores e servidores da
Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso foram denunciadas nesta
terça-feira (26) pelo MPE MT, por meio
do Núcleo de Ações de Competência
Originária (Naco - Criminal). O grupo é
acusado de desviar aproximadamente
R$ 600 mil referentes a recursos
públicos oriundos de verbas
indenizatórias nos anos de 2012 a 2015.
Eles vão responder pelos crimes de
associação criminosa, peculato e
destruição de documentos públicos.
De acordo com o MPMT, os
fatos foram apurados pelo Grupo de
Atuação Especial Contra o Crime
Organizado (Gaeco),
na operação
“Dejá vú”. A lista de denunciados inclui
o atual presidente da Assembleia
Legislativa, deputado estadual Eduardo
Botelho; o ex-deputado e atual prefeito
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro; o
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deputado Ondanir Bortolini; e
os ex-parlamentares José Antônio
Gonçalves Viana, José Geraldo Riva e
Wancley Charles Rodrigues de
Carvalho. Também figuram no polo
passivo da denúncia, Hilton Carlos da
Costa Campos, Vinícius Prado Silveira,
Geraldo Lauro, Ivone de Souza, Renata
do Carmo Viana Malacrida, Tschales
Franciel Tschá, Camilo Rosa de Melo e
Ricardo Adriane de Oliveira.Consta na
denúncia, que para garantir êxito na
empreitada criminosa os denunciados
contaram com a colaboração de Hilton
Carlos da Costa Campos e Vinícius
Prado Silveira, que inclusive já são réus
em outra ação penal.
Eles ficaram incumbidos de
constituir empresas de fachada com a
finalidade de emitir “notas frias” em
favor dos deputados e ex-parlamentares.
Em contrapartida, recebiam um
percentual sobre o valor nominal do
documento fiscal. Segundo o MPMT,

Q

uatro mato-grossenses,
identificados como Hugo
Fernando Pereira Lima, Junior
Pereira Macedo, Vanderson Caique
Pereira da Luz e Jorlan, morreram em
um confronto com a Polícia Militar de
Alagoas, após tentarem assaltar um
banco no município de Arapiraca (AL).
Everson Lara de Souza, de 27 anos,
Jhonatan Souza dos Santos, de 25 anos,
também de Mato Grosso e integrantes
do mesmo bando, acabaram presos em
Maceió.
Uma ação integrada entre as
polícias Civil e Militar do Alagoas
conseguiu evitar dois ataques
simultâneos a banco em Alagoas e
prendeu integrantes de uma organização
que vinha cometendo diversos crimes
em vários estados do Nordeste.
Segundo o delegado Fábio
Costa, titular da Divisão Especial de
Investigações e Captura (Deic), o grupo
preso em Alagoas era oriundo de Mato
Grosso e era especializado em desativar
sistemas de segurança de agências
bancárias para cometer os assaltos.
Eles pretendiam realizar duas

ações simultâneas no Estado:
assaltar a agência do Santander,
localizada no bairro da Ponta Verde, e
uma agência bancária em Arapiraca.
Apesar de terem sido
capturados neste fim de semana, eles já
tinham arrombado o Banco do Brasil no

bairro do Tabuleiro em
dezembro do ano passado.
O delegado Cayo Rodrigues,
titular a Seção de Roubo a Banco (Serb),
explicou que o bando vinha sendo
monitorado desde dezembro, quando
cometeram o primeiro crime. Foto: Reprodução

Organização cometeu vários crimes no estado nordestino
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Previdência pra quem?

ESTÁGIO IFMT
O Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT
Campus Cáceres oferta oito (8) vagas para
estágio remunerado a estudantes de cursos
técnicos subsequentes ao ensino médio e
acadêmicos regularmente matriculados em
instituições de ensino superior. Podem
inscrever-se alunos do 1º e do 2º semestre de
Cursos Técnicos em Agropecuária
Subsequente e acadêmicos do 2º ao 5º
semestre de cursos de licenciatura em
Geografia, História, Letras, Matemática,
Pedagogia e de bacharelado em
Administração e Ciências Contábeis. As
pessoas interessadas devem efetuar
inscrições, até o dia 08 e março, na
Coordenação de Integração Escola
Comunidade – CIEC do IFMT Campus
Cáceres, no horário das 08 às 11 e das 14 às
17 horas. A seleção será realizada por meio
de análise de currículo, prova prática e
entrevista.
CAMPANHA NOTA FISCAL
A Prefeitura Municipal de São José dos
Quatro Marcos, lançou duas campanha: a de
Incentivo a à Emissão de Notas Fiscais e a de
Incentivo à Regularidade Fiscal com o
Município. Instituídas pela lei 1716/2019 as
duas campanhas foram lançadas visando
fomentar a arrecadação do município,
distribuindo prêmios aos participantes.
Assim, a população concorre a prêmios ao
solicitar nota fiscal e pagar seus impostos,
sejam eles impostos atuais ou vencidos. Os
prêmios uma moto Honda biz, duas
televisões de 43 polegadas e dois
refrigeradores duplex de 433 litros, serão
sorteados no dia 15 de junho de 2019, na
praça da Matriz, no aniversário do
município, uma moto Honda biz, duas
televisões de 43 polegadas e dois
refrigeradores duplex de 433 litros. Para
receber a premiação o contemplado não
pode possuir débitos vencidos com o
município, cuja condição será aferida
durante o sorteio por servidor habilitado.
TRILHA DO CERRADO
Estão abertas as inscrições para a Trilha do
Cerrado, em Comodoro. A edição 2019
promovida pela Prefeitura, por meio da
Secretaria de Esporte e Turismo, acontece no
dia 24 de março e promete muita adrenalina
aos trilheiros. O evento terá o percurso de 40
km, com largada da Praça dos Pioneiros. O
valor da inscrição é R$ 50,00 com direito a
café da manhã e almoço, os interessados
podem procurar a Secretaria Municipal de
Esporte e Turismo, sala anexa ao Ginásio
Geraldo Antônio Simpioni, ou pelo site da
Prefeitura de Comodoro
(www.comodoro.mt.gov.br). Inscrições
feitas até 04 de março ganham camiseta e
medalha.
HORA DO PLANETA
Acontece no dia 30 de março, o movimento
global "A Hora do Planeta", a ação de apagar
as luzes durante uma hora, é para demonstrar
a preocupação com as questões ambientais.
Em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema-MT) irá apoiar a
causa por meio de diversas ações, entre elas,
o convite para que os municípios também
apoiem a causa. O objetivo é que os
municípios apaguem as luzes de ícones das
cidades, além da realização de eventos para
mobilização da população, dando mais um
passo no compromisso de repensar práticas e
desenvolver ações para se tornar cada vez
mais sustentável. Para participar, cada
município pode inscrever a sua atividade no
site da Hora do Planeta. O Movimento
nasceu em 2007, na Austrália.

Reformar a previdência é
necessário, porém é um tema bastante
delicado. Delicado não somente porque
impacta a vida de milhões de trabalhadores
economicamente ativos, mas também porque
revela estratégias de incentivo à previdência
privada e ao lucro dos bancos. Além disso ora
mantém, ora destitui privilégios de parcelas
da população, como os militares e os próprios
políticos, por exemplo.
A reforma da Previdência será
durante todo o primeiro semestre de 2019 o
grande assunto no governo Bolsonaro.
Mesmo passando por uma crise política com
vazamento de áudios e acusações contra os
filhos do presidente, a Previdência será um
dos carros-chefes do “capitão”.
Ele entregou na última quarta-feira
(20) ao presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM – RJ), a proposta de
reforma da Previdência e caminhou alheio
entre os jornalistas, ignorando o fato de ter
tido, na noite anterior, 15 minutos dedicados
exclusivamente para noticiar os áudios
vazados com Gustavo Bebianno, ex-ministro
da Secretaria-Geral da presidência, no jornal
televisivo de maior audiência do país, além
de ter sido manchete no site de uma das
maiores revistas brasileiras em circulação.
O texto final da PEC da Previdência
prevê algumas medidas que já deram errado
em outros países latino-americanos. De
acordo com a proposta encabeçada pelo
pupilo dos assuntos econômicos do governo
ministro Paulo Guedes, uma das regras para
além da idade mínima de aposentadoria de 65
anos para homens e de 62 anos para
mulheres, o Brasil deverá implementar um
regime de capitalização pelo qual cada
trabalhador financia a própria aposentadoria
através de depósitos em uma conta
individual.
O modelo privatizado de
previdência social já foi adotado na década
de 1980 no Chile. Hoje, o país sofre com uma

onda crescente de suicídio entre
idosos. O Ministério da Saúde, em parceria
com o Instituto Nacional de Estatísticas
(INE), publicou estudo mostrando que entre
2010 e 2015, 936 adultos maiores de 70 anos
tiraram sua própria vida.
No caso dos maiores de 80 anos, em
média, 17,7 a cada 100 mil habitantes
recorreram ao suicídio. Com isso, o Chile
ocupa atualmente a primeira posição entre
número de suicídios na América Latina. Os
números alarmantes têm uma origem simples
e de fácil entendimento: quanto mais velho,
maior a necessidade de cuidados específicos
com a saúde e, portanto, maiores são os
gastos. E para bancar todos estes custos o
aposentado deve ter uma vida financeira
estável, o que não acontece por lá. A maioria
dos idosos recebe de 40 a 60% do salário
mínimo.
Em terras tupiniquins, ignorando a
amarga experiência dos chilenos e mesmo
com uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) – que após intensos estudos e debates
com as mais variadas instituições (Ministério
Público, Justiça do Trabalho, auditores,
especialistas, empresas, professores, entre
outros) afirmou categoricamente que NÃO
HÁ ROMBO na Previdência Social – a base
governista insiste no discurso que vem sido
difundido desde outrora.
O relatório da CPI, realizada em
2017 e presidida pelo Hélio José (PROSDF), constatou um superávit da Previdência,
entre 200 a 2015, de mais de R$ 820 bilhões e
se, atualizássemos este valor à taxa Selic
vigente àquele período (outubro de 2017), o
valor seria superior a R$ 2 trilhões. Porém, o
que mais chama atenção é a projeção de
desvios, sonegações e dívidas que somam
mais de R$ 3 trilhões que deixaram de ser
injetados na Previdência. Este valor
atualizado à época ultrapassava os R$ 6
trilhões.
Isto significa que, mesmo sendo

Uma das faculdades mais importantes
que a inteligência nos permite é a de fazer
escolhas. O ser irracional não escolhe, age por
instinto. O humano inteligente reflete, analisa,
pondera e decide.
Naturalmente, algumas escolhas são
feitas sob impacto de emoções: por exemplo, a
escolha do nome de um filho. Nela se confundem
múltiplos sentimentos, desde o desejo de
homenagear a memória de algum ascendente ou
de uma personalidade marcante ou, ainda, de
uma referência religiosa até a esperança de que
um nome considerado mais atraente possa
favorecer um destino melhor para o recémnascido. Nas primeiras décadas do século
passado, muitos pais, empolgados com suas
preferências ideológicas, batizaram meninos
com nomes de líderes que julgavam exemplares
como Hitler ou Stálin. A descoberta dos
monstruosos crimes de ambos ocorreu na
adolescência ou no início da vida adulta de tais
pessoas, possivelmente lhes causando embaraço
ou vergonha, ou até prejudicando sua carreira
profissional.
Algumas escolhas feitas pelos pais são
fundamentais como a da escola em que
matricularão suas crianças: pública ou privada,
leiga ou confessional, adepta dessa ou daquela
corrente pedagógica. Especialmente nos
primeiros anos de vida, a escola é o espaço onde
as crianças têm a experiência de conviver além
do seio familiar e a escolha desse ambiente
influenciará bastante a sua formação e

desenvolvimento.
Há escolhas que provocam
consequências apenas para quem as fez, como a
quantidade de açúcar ou de sal no alimento. Há
outras que impactam o núcleo familiar ou
comunitário, quando se escolhe uma profissão
ou uma pessoa para ser a nossa companheira ao
longo da vida. E há aquelas que impactam uma
coletividade, como na escolha de nossos
governantes e parlamentares.
Nem sempre temos absoluta liberdade
de escolha. Muitas vezes somos limitados por
restrições econômicas, orçamentárias ou legais.
Desejava-se escolher em determinado sentido,
mas não há recursos ou há uma norma
impeditiva. Em outras ocasiões, nossas escolhas
são prejudicadas pela ausência de informações
adequadas ou pela falta de tempo para avaliar
com calma as opções disponíveis. A pressa e a
imprecisão comprometem boas escolhas.
Há também situações em que não
escolher já é uma escolha, mas às vezes é a pior
das escolhas. Um dos mais célebres exemplos de
uma má escolha e que impactou a história
mundial foi quando Napoleão na véspera da
batalha de Waterloo decidiu separar um terço de
suas tropas para perseguir os prussianos e
impedi-los de se unirem ao restante do exército
inimigo comandado por Wellington. A estratégia
estava correta, mas Napoleão errou na escolha do
general a quem confiou essa decisiva missão.
Centenas de livros comentam esse
episódio, mas, dos que conheço, o meu favorito é

superavitária, o que gera a asfixia
econômica previdenciária e inibe a adição de
novos montantes ao fundo são as
apropriações indébitas, fraudes e calote
promovido por empresas, principalmente as
de grande porte como bancos e frigoríficos,
que não cumprem com seu dever de recolher
o valor devido, descontando apenas do
trabalhador e não repassando ao Estado.
Mas ao que tudo indica, pela falta de
coesão da base governista, as discussões só
devem ter fim na Câmara dos Deputados
entre os meses de junho e julho. Então a
proposta será enviada ao Senado – que
funciona como casa revisora e deve
apresentar mudanças ao texto – e depois de
mais algumas sessões sendo apreciada, volta
à Câmara e então sobe ao gabinete
presidencial para promulgação.
Observando todo o engendramento
dos congressistas, é possível salientar que
estes atuam para discutir e aprovar uma
proposta que agrade ao mercado financeiro e
ao mesmo tempo atraia novos investimentos
para o Brasil. Nem que para isto o assalariado
tenha que trabalhar alguns anos a mais.
Volto a frisar, a Previdência deve ser
sim reformada, mas de maneira justa e
honesta com o brasileiro que por décadas
dedicou seu tempo e saúde para contribuir
com o país. Diante do aumento da
expectativa devida e inversão da pirâmide
etária – onde as famílias estão tendo menos
filhos – o governo deve propor uma saída que
dê condições dignas de envelhecer com
qualidade. Por isso, o Estado também deve
investir em melhorias na Saúde, Transporte e
Habitação, por exemplo. Só assim será
possível com que a sociedade possa chegar
na terceira idade com lucidez e força
suficiente para aproveitar este momento.
EVERTOM ALMEIDA é administrador
público e especialista em Ciências Políticas.

Escolhas

EXPEDIENTE

o poema de Victor Hugo que relata a
reação de Napoleão quando, após horas de
batalha e dezenas de milhares de mortos sem
resultado definido, observou ao longe o barulho
e a poeira de novos contingentes se
aproximando. Finalmente! pensou. Mas aquele
não era o reforço para o exército francês e sim os
prussianos que haviam iludido seu general e se
juntavam aos ingleses, russos e austríacos para
pôr fim ao seu Império. A passagem da euforia
ao desespero foi magistralmente descrita nos
versos de Hugo. Aquele general era competente e
leal, mas não foi a escolha certa para a difícil
missão. Uma escolha equivocada num momento
decisivo produziu a queda fatal de um dos
maiores gênios militares e políticos da história.
Mato Grosso hoje sofre muito com as
graves consequências de algumas escolhas
desatinadas efetuadas na última década, como a
troca do modal BRT para o VLT no transporte
urbano de Cuiabá-Várzea Grande ou a malsinada
dolarização da dívida pública estadual. Agora, é
necessário escolher que caminhos trilhar para
corrigir os erros pretéritos.
Que Deus ilumine as nossas escolhas e as de
nossos governantes e representantes para que
sejam sempre inspiradas pelos mais nobres
sentimentos de justiça, honestidade e amor ao
próximo.
LUIZ HENRIQUE LIMA é conselheiro
substituto do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MT).
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SEGURANÇA ESCOLAR

A Ronda Escolar leva segurança às unidades de ensino estabelecendo uma relação amistosa entre os estudantes, professores e a própria Polícia Militar

Projeto Ronda Escolar foi discutido em Cáceres
pelo Ministério Público, Polícia Militar e escolas
Assessoria

Foto: Assessoria

O

s Promotores de Justiça
Rinaldo Segundo e Augusto
Lopes Santos, receberam na
manhã desta quarta-feira (27), na
Sede do Ministério Público Estadual
em Cáceres, o Comandante do 6º
Batalhão de Polícia Militar, Tenente
C o r o n e l Va l d e z T a p a j ó s ,
representantes de escolas públicas
municipais e estaduais e direitos
humanos, para proporem a volta da
ronda escolar.
Conforme o Promotor
Rinaldo Segundo, a presença
constante dos policiais militares
auxilia os diretores de escolas na
gestão e manutenção da ordem e
disciplina.
“A Ronda Escolar leva
segurança às unidades de ensino e
ajuda a estabelecer uma relação mais
amistosa entre os estudantes,
professores e a própria Policia
Militar” avaliou Segundo.
Entusiasta pela volta do
Projeto, o Promotor explica que a
Ronda Escolar é um instrumento
positivo, pois aproxima jovens e
comunidade, para que tenham mais
confiança na Polícia Militar

planejamento de ações do 6º
BPM para 2019, assim como o
PROERD - Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à
Violência. Para essas ações, Tapajós
informou que vários militares estão
se qualificando para atuarem na
redução da violência escolar, na
inibição do tráfico e consumo de
drogas ilícitas e na segurança das
pessoas e patrimônios.
“Com atuações preventivas
e palestras esperamos reduzir a
violência e estabelecer uma relação
de confiança entre a comunidade
escolar e a Polícia Militar. Vamos dar
o suporte necessário e elaborar um

RONDA OSTENSIVA
Reunião discutiu retorno do projeto Ronda Escolar

prevenindo atos ilícitos no
interior das escolas. Porém, ele
observa que as escolas tem papel
fundamental nesta relação e devem
discernir o que é indisciplina, que
pode ser conduzida dentro da
unidade, através de normas do

cada unidade, e o que é ato
infracional ou crime, que fogem da
competência da escola e precisam da
intervenção da PM, que deve ser
solicitada.
Já o Coronel Tapajós, disse
que a Ronda Escolar, já estava no

CAIA NA FOLIA

Grupo Juba sorteia quatro mil
reais nesta quinta-feira (28)
Assessoria

O

Grupo Juba sorteia para
seus clientes, nesta quintafeira (28), quatro prêmios de
mil reais em dinheiro. Segundo a
gerente do Atacado pantanal, Edil
Garcia, esta é mais uma promoção
interessante e muito atrativa.
“Com o slogan, “Caia na
folia com dinheiro no bolso”, o
Juba proporciona aos seus clientes a
oportunidade de receberem quatro
mil reais em dinheiro, através de
quatro sorteios sequenciais de um
mil reais, que serão realizados dia
28 de fevereiro, às 18 horas, no
Atacado Pantanal, Avenida São
Luiz, em Cáceres”, explica Edil.
Para participar da

cronograma de atuação e
visitas”, informou.
Para o Promotor Augusto
Lopes Santos, conhecedor profundo
deste tipo de projeto, por já ter
integrado a Ronda Escolar, a ação da
polícia reforça a proteção da
comunidade escolar e proporciona
uma aproximação e confiança entre
a Polícia Militar e a comunidade
estudantil, através do exercício de
uma ação preventiva.
Todos os representantes de
escolas públicas foram unânimes
em aprovar a volta das rondas
escolares. (Colaborou: Esdras
Crepaldi)

promoção, os clientes
devem comprar em qualquer loja do
Grupo Juba um produto da linha SC
Johnson , composta pelas marcas
Pato, Off, Bravo, Glade, Raid e Mr.
Músculo.
O Gerente do Juba
Supermercados Centro, Adailton
Barbosa, explica que quanto mais o
consumidor adquirir estes produtos,
suas chances aumentam.
“Ainda dá tempo de
concorrer, a cada produto dessas
marcas, iguais ou diferentes, o
cliente tem direito a um cupom para
concorrer aos prêmios. De repente
um mesmo consumidor, se estiver
concorrendo com vários cupons,
Foto: Divulgação

pode ganhar mais que um
prêmio de mil reais.
E a grande oportunidade de
cair na folia do carnaval com
dinheiro no bolso”, avalia Adailton..
Já o gerente do Jubão, Alexandre
Vieira, observa que esta é mais uma
oportunidade que as lojas têm de
fidelizar seus clientes.
“ O Juba tem esta
característica de sempre oferecer,
além da qualidade dos serviços e
produtos, promoções que
contemplem seus clientes.
Tu d o q u e é a t r a t i v o
incentiva a participação, e nesta
quinta-feira, , o nosso cliente pode
ganhar quatro prêmios de R$ 1 mil
real em dinheiro, comprando
produtos necessários ao seu
cotidiano, e ainda tem a chance de
levar um prêmio, participe”, sugere
Alexandre.
Os clientes podem
acompanhar o sorteio
presencialmente no Atacado
Pantanal.

Em duas ocorrências PM encontra 6 mil escondido
em capacete e 37 trouxinhas de cocaína em Cáceres
Da Redação

E

m patrulhamento de rotina,
no Bairro Jardim Imperial,
policiais militares
abordaram E.S.S., de 21 anos, que
estava em atitude suspeita. Durante a
revista pessoal foi encontrado
algumas porções de maconha e para
surpresa entre a espuma de um
capacete que estava em poder do
suspeito tinha escondido R$
6.100,00 em espécie.
Quando indagado sobre a
procedência do dinheiro, ele disse
que havia recebido em pagamento
por serviços prestados, porém não
conseguiu confirmar a informação.
Já em buscas em sua residência, a

equipe de policiais
encontraram tijolos de maconha,
plástico azul, balança, celulares e
dinheiro.
Na consulta via Centro
Integrado de Operações de
Segurança, constava em desfavor do
suspeito um mandado de prisão em
aberto.Em outra ocorrência, no
bairro São Lourenço, policiais
prenderam J.M.O.V., (30), que
tentou despistar jogando a droga
antes de ser abordado.
Policiais perceberam e
encontraram 37 trouxas de cocaína.
Diante dos fatos, os dois suspeitos e
as drogas foram entregues na
Foto: PMMT

Suspeito não comprovou fonte do dinheiro encontrado no capacete

Edil Garcia - Gerente do Atacado Pantanal
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JORNADA ESCOLAR

A implantação de medidas e estratégias para fortalecer a educação pública municipal é uma prioridade da Secretária Eliene Liberato Dias

Educação reúne diretores da rede municipal para
discorrer sobre o Programa Novo Mais Educação
Esdras Crepaldi/SME
Foto: SME

Programa visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática

A

Coordenadora Pedagógica da
Secretaria Municipal de
Educação, Professora
Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu,
se reuniu na tarde desta terça-feira,
(26), com diretores e técnicos da SME
para tratar de assuntos relacionados ao
Programa Novo Mais Educação.
Segundo Luzinete, a
Secretaria Municipal de Educação
tem atuado com empenho no sentido
de aplicar e aperfeiçoar a execução
dos diferentes programas que
compõem o aspecto pedagógico das

escolas municipais.
A implantação de medidas e
estratégias para fortalecer a educação
pública municipal é uma prioridade da
Secretária Eliene Liberato Dias. Ela
destaca que o apoio da gestora tem
sido importante para que programas
como o Novo Mais Educação sejam
executados com excelência.
“Dezesseis escolas
municipais receberam recursos para o
Programa Novo Mais Educação”,
informa Tolomeu. O Programa Novo
Mais Educação é uma estratégia do

Ministério da Educação que
tem como objetivo melhorar a
aprendizagem em língua portuguesa e
matemática no ensino fundamental,
por meio da ampliação da jornada
escolar de crianças e adolescentes,
otimizando o tempo de permanência
dos estudantes na escola. O Novo
Mais Educação também oferece
atividades complementares de artes,
cultura, esporte e lazer no contra turno
escolar.
A Secretária Municipal de
Educação, Eliene Liberato Dias,
avalia que o Programa impulsiona a
melhoria do desempenho educacional
mediante a complementação da carga
horária em cinco ou quinze horas
semanais no turno e contra turno
escolar, para os estudantes do 1º ao 9º
ano do ensino fundamental.
“Temos exemplos claros em
escolas que já ofertam o Mais
Educação que as atividades
contribuem no processo de
aprendizagem dos alunos e
oportunizam uma educação em tempo
integral, com diversas atividades
complementares de música, artes,
esportes, artesanato, meio ambiente,
entre tantas outras.
Em um país com tantas
diversidades e desigualdades, o
Programa acaba sendo a ampliação de
tempos, espaços e oportunidades
educativas aos nossos alunos”,

DANÇA E ARTE

Grupo Flor Ribeirinha faz
balanço da turnê na China
Assessoria

O

grupo Flor Ribeirinha de São
Gonçalo Beira Rio, retornou
da China, após a turnê de um
mês, no período de 22 de janeiro a 22
de fevereiro. O grupo viajou a convite
da Federação Brasileira de Arte
Popular-FEBRAP, em parceria com a
Folk Word Company, que ofereceu
todo o apoio e logística durante a
permanência em Xi'an, a famosa
cidade dos Guerreiros de Terracota. O
grupo representou o Brasil no Qujian
Spring Festival, que celebrou o Ano
Novo chinês.
Conforme o diretor artístico e
coreógrafo do Flor Ribeirinha,
Avinner Augusto, o Brasil fez parte de
um espetáculo chamado “Culturas do
Mundo” onde participaram também
as delegações da Rússia, Itália,
Georgia, África, Kingston, Georgia,
Sérvia e Macedônia. Juntos,
formaram um espetáculo de 40
minutos, mas cada um apresentando a
sua cultura.
“Foram apresentações
durante os três períodos com grandes
artistas. Além do Brasil com toda a sua
diversidade e côres vibrantes, o grupo
da Georgia também chamou muita
atenção, pela forma expressiva nos
movimentos coreográficos e com
música bem percussiva. No festival,
ficamos encantados com todos os
grupos” disse avinner.
O grupo Flor Ribeirinha
apresentou o espetáculo Mato Grosso
Dançando o Brasil, que homenageia
as danças das regiões brasileiras
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro
Oeste, com foco no siriri cuiabano
enraizado na comunidade de São
Gonçalo Beira Rio, que encantou o

povo chinês. O coreógrafo
ressaltou que a recepção do chineses
foi uma maiores emoções durante o
festival. “Nos aplaudiam muito e
queriam sempre tirar fotos com os
dançarinos. Eles são muito calorosos
e carinhosos. Isto ficará gravado em
nossa memória e em nosso coração.
Foi muito gratificante, além das
nossas expectativas”, garantiu.
O diretor Executivo da
Associação Cultural Flor Ribeirinha,
Jeferson Guimarães Rosa, lembra que
o convite para estar na China, uma das
maiores potencias culturais e
econômicas do mundo, é o
reconhecimento do trabalho do grupo
que tem 25 anos de história e que vem
rompendo fronteiras para mostrar a
cultura regional.
A Coréia do Sul, Turquia,

assim como a Rússia e a
França marcaram a trajetória do
grupo. Estar na China, foi uma
oportunidade única. para o Festival,
foi oferecida toda a sua tecnologia em
iluminação, sonorização e palco. Uma
estrutura fantástica. Uma das mais
fascinantes que já vimos", observou.
A presidente e fundadora do
Grupo Flor Ribeirinha, Domingas
Leonor da Silva frisou que mesmo
diante das dificuldades enfrentadas,
ela nunca deixou de lutar pela
preservação da cultura Matogrossense. "Nos esforçamos muito
para que os nossos valores culturais
sejam conhecidos lá fora, no Brasil e
em outros Países. Estou muito feliz
por ter mostrado a beleza e a força da
nossa cultura na China” disse ela
emocionada.
Foto: Divulgação

VIOLÊNCIA SEXUAL

Adolescente de quinze anos é
estuprada em Mirassol D'Oeste
Mirassol Urgente

A

s Polícias Civil e Militar
procuram informações para
identificarem um criminoso que
estuprou uma adolescente na noite desta
segunda-feira, 25, por volta das 23 horas
no bairro Alto da Boa Vista em Mirassol
D´oeste. O fato foi registrado na
Delegacia de Polícia Civil pela própria
vítima, que acionou a Polícia
informando da violência sexual que
sofreu quando retornava para casa.
Segundo o relato da jovem, de
nome preservado, que possui 15 anos, a
mesma havia ido a Praça do bairro
Jardim São Paulo, onde permaneceu
com amigos até por volta 23 horas e
posteriormente decidiu ir embora
sozinha para casa. A vítima teria seguido
pela Rua Almirante Tamandaré sentido
Centro e posteriormente pela Avenida
Tancredo Neves até a Rua Paulino
Moreira de Matos, que é a rua do fórum,
entrando no bairro Alto da Boa Vista.
No Entroncamento com a Rua
Deputado Airton Reis a mesma
observou um homem de estatura baixa e
moreno que encontrava-se pelas
imediações, saindo da Rua Vicente
Barbosa Neto e começou a seguir a
mesma. Posteriormente o criminoso
conseguiu abordar a vítima, sendo que
de início anunciou um assalto, mas
depois continuou caminhando com a
vítima passando por algumas ruas, até
que um determinado a vítima tentou
correr mas foi alcançada e impedida
pelo criminoso.
O mesmo arrastou a vítima, sob
violenta ameaça até uma área de pasto,
onde em baixo de uma árvore praticou o
estupro contra a menor. Após
concretizar o ato violento o criminoso
evadiu-se do local, saindo com a mesma
do mato e deixando a vítima
completamente transtornada pela
violência.

O criminoso não roubou
nenhum pertence da vítima, que ainda
recolheu sua bolsa e seu celular, sendo
que antes de sair do local o suspeito
ameaçou de matá-la caso ela contasse o
fato ocorrido para alguma pessoa.
Policiais estiveram no local onde
constataram a vegetação amassada, por
onde a vítima e o suspeito teriam
passado, em direção a uma árvore, onde
a mesma foi violentada.
A vítima que estava
acompanhada de sua genitora foi
encaminhada ao hospital Municipal
Samuel Greve, onde passou por
atendimento ginecológico, sendo
constatado a violência sexual.
A jovem ainda recebeu
medicamentos para evitar doenças
sexuais e também fez o uso da pílula do
dia seguinte, utilizada em casos de
estupro, para evitar gravidez
proveniente de violência sexual. Os
policiais realizaram diligências porém
não conseguiram nenhuma informação
que possa levar a identificação ou prisão
do criminoso.
Foto: Ilustrativa

Sob ameaça a vítima foi
levada até uma área de pasto

O Siriri encantou os chineses
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OPERAÇÃO DEJÁ VÚ

Consta na denúncia, que para garantir êxito na empreitada criminosa os denunciados
contaram com empresas de fachada com a finalidade de emitir “notas frias"

MPMT denuncia deputados e ex-parlamentares
por desvio de verbas indenizatórias na ALMT
Assessoria

Foto: Reprodução

foram apuradas 89 notas fiscais
“frias”. Com o denunciado José Antônio
Viana, foram constatadas 23 notas,
equivalente a R$ 149.545,00; com
Ondanir Bortolini, 16 notas no valor de
R$ 93.590,35; com Emanuel Pinheiro
foram 13 notas, no valor de R$
91.750,69; com José Geraldo Riva, 8
notas fiscais no valor R$ 56.200,10; com
Wancley Charles Rodrigues de

Carvalho, 2 notas no valor R$
11.252,00; e com José Eduardo Botelho,
uma nota fria no valor de R$ 7.143,00.
Os promotores de Justiça
verificaram ainda o envolvimento do exdeputado estadual Walter Rabelo, já
falecido, com a utilização de 27 notas
fiscais frias no valor R$ 192.756,70.
Conforme o MPMT, os documentos
públicos relacionados às verbas

indenizatórias investigadas
“simplesmente sumiram, seja dos
escaninhos da Secretaria da AL/MT
(onde deveriam estar arquivados os
memorandos, como nos gabinetes de
cada um dos parlamentares, onde
deveriam estar arquivadas as vias
protocoladas e as notas fiscais que
lastrearam o pagamento da
indenização)”.

POLÍCIA

Quatro mato-grossenses morrem e três são
presos tentando roubar banco em Alagoas
Diário da Serra

Eduardo Botelho e Emanuel Pinheiro acusados de desvio de recursos públicos

Q

uatorze pessoas, entre deputados
estaduais, ex-parlamentares,
contadores e servidores da
Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso foram denunciadas nesta
terça-feira (26) pelo MPE MT, por meio
do Núcleo de Ações de Competência
Originária (Naco - Criminal). O grupo é
acusado de desviar aproximadamente
R$ 600 mil referentes a recursos
públicos oriundos de verbas
indenizatórias nos anos de 2012 a 2015.
Eles vão responder pelos crimes de
associação criminosa, peculato e
destruição de documentos públicos.
De acordo com o MPMT, os
fatos foram apurados pelo Grupo de
Atuação Especial Contra o Crime
Organizado (Gaeco),
na operação
“Dejá vú”. A lista de denunciados inclui
o atual presidente da Assembleia
Legislativa, deputado estadual Eduardo
Botelho; o ex-deputado e atual prefeito
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro; o

deputado Ondanir Bortolini; e
os ex-parlamentares José Antônio
Gonçalves Viana, José Geraldo Riva e
Wancley Charles Rodrigues de
Carvalho. Também figuram no polo
passivo da denúncia, Hilton Carlos da
Costa Campos, Vinícius Prado Silveira,
Geraldo Lauro, Ivone de Souza, Renata
do Carmo Viana Malacrida, Tschales
Franciel Tschá, Camilo Rosa de Melo e
Ricardo Adriane de Oliveira.Consta na
denúncia, que para garantir êxito na
empreitada criminosa os denunciados
contaram com a colaboração de Hilton
Carlos da Costa Campos e Vinícius
Prado Silveira, que inclusive já são réus
em outra ação penal.
Eles ficaram incumbidos de
constituir empresas de fachada com a
finalidade de emitir “notas frias” em
favor dos deputados e ex-parlamentares.
Em contrapartida, recebiam um
percentual sobre o valor nominal do
documento fiscal. Segundo o MPMT,

Q

uatro mato-grossenses,
identificados como Hugo
Fernando Pereira Lima, Junior
Pereira Macedo, Vanderson Caique
Pereira da Luz e Jorlan, morreram em
um confronto com a Polícia Militar de
Alagoas, após tentarem assaltar um
banco no município de Arapiraca (AL).
Everson Lara de Souza, de 27 anos,
Jhonatan Souza dos Santos, de 25 anos,
também de Mato Grosso e integrantes
do mesmo bando, acabaram presos em
Maceió.
Uma ação integrada entre as
polícias Civil e Militar do Alagoas
conseguiu evitar dois ataques
simultâneos a banco em Alagoas e
prendeu integrantes de uma organização
que vinha cometendo diversos crimes
em vários estados do Nordeste.
Segundo o delegado Fábio
Costa, titular da Divisão Especial de
Investigações e Captura (Deic), o grupo
preso em Alagoas era oriundo de Mato
Grosso e era especializado em desativar
sistemas de segurança de agências
bancárias para cometer os assaltos.
Eles pretendiam realizar duas

ações simultâneas no Estado:
assaltar a agência do Santander,
localizada no bairro da Ponta Verde, e
uma agência bancária em Arapiraca.
Apesar de terem sido
capturados neste fim de semana, eles já
tinham arrombado o Banco do Brasil no

bairro do Tabuleiro em
dezembro do ano passado.
O delegado Cayo Rodrigues,
titular a Seção de Roubo a Banco (Serb),
explicou que o bando vinha sendo
monitorado desde dezembro, quando
cometeram o primeiro crime. Foto: Reprodução

Organização cometeu vários crimes no estado nordestino
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ABRE E FECHA

Serviços essenciais permanecem com atendimento normal à população

Órgãos estaduais fecharão
durante feriado de carnaval
Assessoria

Foto: Divulgação

Saúde e Segurança permanecem com atendimento normal no feriado

N

este feriado de carnaval,
comemorado nos dias 4, 5 e
6 de março, as repartições
públicas estaduais responsáveis
pelas atividades administrativas
estarão de portas fechadas.
Conforme decreto nº 05, de 10 de
janeiro de 2019, o expediente retorna
ao normal na quarta-feira de cinzas
(06), a partir do meio-dia. O feriado
prolongado não trará prejuízo aos
serviços considerados essenciais,
como atendimento em saúde e
segurança pública.
Segurança - As unidades da Central
de Flagrantes, do bairro Planalto, e a
Central de Ocorrências, da Prainha,
bem como a Central de Flagrantes,
em frente ao aeroporto de Várzea
Grande, vão centralizar os
procedimentos de lavratura de
Boletins de Ocorrências. Após o
feriado, estes procedimentos serão
distribuídos às unidades
especializadas que serão

responsáveis por conduzir as
investigações a fim de apontar a
materialidade e autoria dos delitos.
A s D e l e g a c i a s
Especializadas de Roubos e Furtos
(DERFs), de Cuiabá e Várzea
Grande, trabalharão sob regime de
sobreaviso, com atendimento
presencial aos locais de crime que
envolvam restrição à liberdade da
vítima. Outras unidades policiais,
como a Delegacia Especializada de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP), realizarão o atendimento
mediante atuação dos delegados,
escrivães e investigadores
plantonistas.
Nas cidades do Interior do
Estado, as Delegacias de Polícia
atuarão sob regime de plantão, 24h
por dia, de modo que em nenhum
momento fique desguarnecido o
atendimento à população e aos
policiais que venham a encaminhar
detidos às respectivas unidades para

lavratura de flagrantes.
Internautas poderão obter
atendimento online durante
qualquer feriado na Delegacia
Virtual para registro de ocorrências
envolvendo extravio/furto, furto de
celular, exercício ilegal da profissão,
desaparecimento de pessoas,
calúnia, difamação, injúria, ameaça,
constrangimento ilegal, violação de
domicílio e também realizar o préregistro de outros crimes.
Trabalho e assistência - As
unidades do Ganha Tempo de todo o
Estado estarão fechadas, e retornam
atendimento após o meio-dia de
quarta-feira (6). O espaço reúne
serviços essenciais com
atendimento ágil, em um ambiente
agradável, e de fácil acesso.
Possuem unidades do Ganha Tempo
as cidades de Várzea Grande
(Shopping e Cristo Rei), Cuiabá
(CPA e Centro), Sinop, Cáceres,
Rondonópolis e Barra do Garças.
Saúde - Na área da saúde
permanecem ativos o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), Hospitais Regionais, e o
serviço de Unidade de Tratamento
Intensivo aérea em regime de
plantão para o transporte de
passageiros em situação de urgência
e emergência.
Já o Laboratório Central do
Estado (Lacen) vai funcionar em
regime de plantão.
Segundo a Secretaria de
Estado de Saúde, as unidades que
fecham no feriado e retomam
atendimento normal a partir do
meio-dia da quarta-feira são: Centro
de Reabilitação Dom Aquino Corrêa
(Cridac), Centro de Odontologia
para Pacientes Especiais (Ceope),

Centro de Referência de
Alta e Média Complexidade

Farmácia de Alto Curso e
MT Hemocentro.

AMIGOS DA NATUREZA

MP e parceiros plantam mudas para revitalizar
cabeceiras de rios e nascentes do Pantanal
Assessoria

O

projeto "Amigos da
natureza – Recuperação das
Matas Ciliares" realizou
este fim de semana o plantio de mais
500 mudas nativas para revitalizar as
cabeceiras e nascentes do Pantanal.
A ação, realizada pela Promotoria de
Justiça de Rio Branco e diversos
parceiros, contou com a participação
de alunos da rede pública de ensino
de Salto do Céu. Ao todo, 2.700
mudas já foram plantadas em três
etapas distintas.
Conforme o promotor de
Justiça de Rio Branco, Emanuel
Filartiga Escalante Ribeiro, um dos
objetivos do projeto é a
conscientização ambiental.
"Crianças e adolescentes, junto com
toda a sociedade participaram do ato
de plantar, de reflorestar, de ver a
natureza como parte de nós",
destacou.
O plantio foi realizado na
propriedade particular do "senhor Zé
Neca" que fica na MT-170, no
município de Salto do Céu. Antes do
plantio das mudas foi realizada uma
avaliação da área degradada,
levantamento da vegetação regional
e elaborado um cronograma de
atividades. O proprietário realizou o
isolamento da área para evitar que o
gado prejudicasse o
desenvolvimento das plantas e
concluiu a abertura das covas para
que os alunos pudessem realizar o
plantio. Cerca de 60 estudantes
participaram da ação, junto com
integrantes das instituições
parceiras. As sementes foram
colhidas na região por funcionários
do pecuarista e empresário Manuel
Jorge Ribeiro, que está doando 20

mil mudas para o projeto.
O projeto já teve outras duas
etapas. Na primeira foram plantadas
2 mil mudas de 27 espécies nativas
às margens do Córrego Pratinha,
afluente da margem direita do Rio
Branco, e contou com a presença de
cerca de 200 alunos da Escola
Municipal Manoel Tavares e Escola
Estadual Rangel Torres, no
município de Rio Branco. Na
segunda etapa foram plantadas 200
mudas nas margens direita e
esquerda do Rio Branco.
A bacia hidrográfica do Rio
Branco, que é afluente da margem
esquerda do Rio Cabaçal na qual a
propriedade está inserida, encontrase em estado crítico. Quase toda a
bacia precisa de regeneração da mata
ciliar.
O plantio das mudas está
inserido no Projeto Amigos da
Natureza, uma iniciativa do
Promotor de Justiça Emanuel
Filartiga Escalante Ribeiro, com a
parceria do pesquisador e integrante
do Pacto em Defesa das Nascentes
do Pantanal, professor/mestre Josiel
Dorriguette de Oliveira.
O projeto conta com
diversos integrantes, cada um com
seu papel. O plantio contou com a
participação da Juíza da Comarca
Daiene Vaz de Carvalho Goulart,
equipe de servidores do MP de Rio
Branco, prefeito de Salto do Céu,
We m e r s o n A d ã o P r a t a , o s
responsáveis pelos viveiros dos 3
municípios, secretário de Meio
Ambiente, equipe da Ação Social,
Polícia Militar, além dos alunos e
professores da Escola Estadual Vilas
Divulgação
Novas da cidade de Salto doFoto:
Céu.

Mais de 500 mudas nativas foram plantadas

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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ESTADUAL

Atualmente, o União de Rondonópolis é vice-líder com 14 pontos, dois a menos que Cuiabá que tem 16

Vice-líder União contrata meia
e se reforça no mato-grossense
Foto: Assessoria

Só Notícias

O

Lucas da Silva Mendonga, é o novo reforço do União de Rondonópolis

VAGA 3ª FASE

Chapecoense se reforça e decide vaga
com Mixto na Copa do Brasil no dia 6
Só Notícias

A

Chapecoense terá três
jogos no Campeonato
Catarinense antes de

encarar o Mixto, no próximo dia
6, valendo vaga na terceira fase da
Copa do Brasil.
Foto: Assessoria

Chapecoense e Mixto decidem vaga na 3ª fase da Copa Brasil

Cáceres-MT, quinta-feira 28 de fevereiro de 2019

No domingo, em Itajaí,
acabou perdendo pela 10ª rodada,
para o Marcílio Dias – que tem
sido a surpresa da competição,
por 2 a 0.
A Chape, vice-líder do
estadual com 18 pontos, está se
reforçando e, há poucos dias,
anunciou a contratação de
Gustavo Campanharo que atua
como volante e meia, iniciou a
carreira no Juventude (RS),
passou pelo Bragantino e foi para
o exterior, tendo ficado seis anos
fora e atuando na Itália, na França
e na Bulgária.
Campanharo tem 26 anos
e assinou com a Chapecoense por
dois anos, com opção de
renovação por mais um terceiro.
O Mixto terá duas partidas
pelo Campeonato Matogrossense Eletromóveis
Martinello antes de enfrentar a
Chapecoense na Arena Pantanal.
Quarto colocado com 10 pontos,
o Tigrão aplicou goleada no
Operário na última rodada: 3 a 0.

meia Lucas da Silva
Mendonga, de 21 anos, é
o novo reforço do União
de Rondonópolis no Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello.
O nome do atleta foi
publicado ontem, no Boletim
Informativo Diário (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e já pode ser opção
do técnico Odil Soares na sétima
rodada do Estadual.
Atualmente, o União de
Rondonópolis é vice-líder com 14
pontos, dois a menos que Cuiabá
que tem 16. Na última rodada, o
Colorado derrotou o Sinop por 1 a
0, no Gigantão. Neste final de
semana, o time de Rondonópolis

folga e encara o vicelanterna Juara, no sábado (9), às
16h. O estádio ainda será
definido.
Também pela sétima
rodada, o Luverdense pega o
Operário Várzea-grandense,
quinta-feira (7), às 19h, no Passo
das Emas, em Lucas do Rio
Verde. Atualmente, o Verdão do
Norte, ocupa a quinta colocação,
com 9 pontos e o Chicote da
Fronteira está na terceira com 14.
O líder Cuiabá pega o
lanterna Operário FC, sexta-feira
(8), às 19h, na Arena Pantanal. No
sábado, Dom Bosco e Araguaia,
se enfrentam às 17h e, no
domingo, Mixto joga com o
Sinop, às 15h, também na Arena
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia
de movimento em projetos
de médio prazo e
dificuldade na comunicação. Cuidado
com mal entendidos, mas também com o
excesso de otimismo. Dê apenas passos
racionais.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia de
comunicação e pequenos
mal entendidos. O dia pode
envolver um acordo ou negociação
relacionado a um projeto ou contrato. Um
contato comercial importante pode ser
adiado.

A Lua em Sagitário se une
a Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia
de enfrentamento de
dificuldades e confusões
relacionadas a uma parceria financeira,
divórcio ou inventário. Procure dar
passos racionais com relação ao
dinheiro compartilhado.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes indicando um dia de
movimento em projetos ou
contratos que envolvam o
aumento de seus rendimentos. O dia
pode envolver um novo investimento.
Tome apenas cuidado com mal
entendidos.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e nos relacionamentos
pessoais e profissionais. Pode ser um dia de
mal entendidos, de problemas na
comunicação, portanto procure deixar
acordos para daqui algumas semanas.

A Lua em seu signo se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia
de movimento agradável,
mas você deve tomar cuidados
redobrados com mal entendidos. O
momento pode estar relacionado com
uma viagem ou a negociação de um
novo projeto.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia
de movimento intenso e
positivo, especialmente no trabalho.
Caso esteja desempregado, hoje é um
bom dia para envio de CVs. No entanto,
se for uma entrevista de emprego, cuide
bem de suas palavras.

A Lua em Sagitário se une
a Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia
de interiorização e
reflexão, que pode trazer à tona
definições importantes para sua vida
pessoal ou profissional. O dia é ótimo
para o planejamento de um novo e
importante projeto.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
pessoas interessantes e comunicativas.
Um romance pode começar, no entanto,
você deve tomar cuidado com mal
entendidos.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O momento pode
estar relacionado a um trabalho em equipe
ou a um importante contato comercial.
Tome cuidado com mal entendidos.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia
de maior envolvimento
com a vida doméstica e familiares. O dia
pode envolver um encontro agradável
em família em sua casa. Dia bom para
começar a negociação de um imóvel, no
entanto, deixe claras suas intenções.

Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Mercúrio em
Peixes, indicando um dia de
movimento positivo em
projetos profissionais e
planos de negócios. O momento pode estar
relacionado com a aprovação de uma
promoção ou um projeto. Cuidado com mal
entendidos.

***************************************
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Destaque VIP,
a linda
Lorrayne Nunes de
Oliveira, Miss Cáceres CNB
2019. Ela representará a
beleza da mulher
pantaneira no concurso
Miss Mato Grosso CNB
2019, que acontece no dia
16 de Março no Hotel
Fazenda Mato Grosso. Em
seus 19 aninhos ela esbanja
charme, elegância e
simpatia. Sucessos mil!!!

No rol dos aniversariantes de hoje a
educadora Andressa Braga que
comemora com os amigos, familiares e
equipe do Colégio Salesiano Santa
Maria. Que esse novo ano de vida
chegue recheado de coisas boas, saúde,
paz, amor e prosperidades.

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

Em tempo parabenizamos Zucléia
Surubi Hurtado que festejou data nova
ontem. Desejo a você tudo de bom e que
Deus possa lhe dar muita saúde, paz e
alegria.

Também completando mais um ano Tonho Pouzo a quem
enviamos votos de felicidades e desejos que a data se repita por
muitos anos. Feliz Niver!!!

