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SIPAT 2019

Grupo Juba realiza Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de trabalho
Foto: Assessoria

Com ampla programação de atividades motivacionais e
orientações sobre saúde e segurança no trabalho, a Rede Juba
Supermercados realiza a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho – SIPAT 2019, objetivando desenvolver a consciência e
orientação aos colaboradores da Rede sobre a importância e a prevenção de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, garantindo sua integridade
física e sua produtividade laboral. Página 03

MEDIDA DE EMERGÊNCIA

Prefeito de Quatro Marcos decreta calamidade
em rodovias e vai acionar Governo do Estado
Foto: Reprodução

SIPAT 2019

SEGURANÇA

Fronteira possui 5 pontos com câmera
OCR para intensificar a fiscalização
Foto: Gabriel Aguiar/Sesp

Rodovias levam prefeito a decretar estado de calamidade pública

A precariedade em duas rodovias estaduais importantes para a
região e população de São José dos Quatro Marcos, levou o prefeito
municipal Professor Ronaldo Floreano dos Santos a decretar calamidade
pública nos trechos das MT-175 e MT-339, em pontos críticos que passam
pelo município. Página 05

A utilização da tecnologia
na fronteira foi viabilizada por uma
parceria firmada com o Ministério
Público do Trabalho (MPT). Os
cinco pontos estão distribuídos da
seguinte forma: três pontos na BR174 (sendo que um engloba o
entroncamento com a MT-265 e
MT-388), um na ponte sobre o Rio
Jauru, em Cáceres e um em Vila
Bela da Santíssima Trindade.

APOIO E PARCERIAS

Diretoria da Unemat
e Deputado Federal
Dr. Leonardo debatem
demandas e projetos
Página 03

Página 05
A câmera OCR permite monitorar e analisar imagens instantaneamente

FATALIDADE

PORTO ESPERIDIÃO

Gefron e PM recuperam dois
veículos e prendem suspeito

Criança morre
após carro da
família capotar
na MT 250

Foto: Reprodução

Gefron e Polícia Militar
recuperaram dois veículos e prenderam
um dos suspeitos na madrugada deste
domingo, 23. Em ação rápida, após
denuncia, o Uno e a Hilux foram
localizados no município de Porto
Esperidião.

Página 04

Uno e Hilux recuperados
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Caixa 2 e corrupção
O presidente da República Jair
Messias Bolsonaro assinou na última
terça-feira, 19 de fevereiro de 2019, três
projetos de lei que integram o pacote
“anticrime” proposto pelo ministro
Sérgio Moro. Inicialmente, o pacotão de
alterações legislativas seria apresentado
de forma global, com as 14 medidas
sugeridas pelo ex-juiz Federal. Todavia,
o Governo sucumbiu aos pedidos da
base de apoio e excluiu a medida que cria
o tipo penal de “caixa 2” e a que
determina a cisão, quando há conexão ou
continência, entre crimes eleitorais e
crimes comuns.
Questionado sobre o fatiamento
do projeto, o ministro Moro afirmou,
categoricamente, que estava a atender
pedidos dos parlamentares, os quais
consideravam o “caixa 2” um crime
menos gravoso do que os demais
tratados no projeto, como a
enrijecimento do combate à corrupção.
Não há como falar em corrupção
sem lembrar do lendário Presidente
norte-americano Abraham Lincoln, que
no famoso discurso proferido na
cerimônia realizada no Cemitério
Nacional de Gettysburg, na tarde de 19
de novembro de 1863, asseverou:
“governo do povo, pelo povo e para o
povo ira perecer da face da terra se a
corrupção for tolerada. Os beneficiários
e os pagadores de propinas possuem
uma malévola preeminência na infâmia.
A exposição e a punição da corrupção
pública são uma honra para uma Nação,
não uma desgraça.
A vergonha reside na tolerância,
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CAMPANHA HIV I
Pare, pense e use camisinha. Esse é o
slogan da campanha de combate ao HIV
lançada na sexta-feira,22, pelo Ministério
da Saúde. O foco, este ano, são homens
jovens, com idade entre 15 e 34 anos.
Dados revelam que 73% das novas
infecções contabilizadas no país são
registradas entre pessoas do sexo
masculino. Do total de novas infecções
entre os homens, 75% são na faixa etária de
15 a 39 anos.
CAMPANHA HIV II
Atualmente, cerca de 866 mil pessoas
vivem com HIV no Brasil. Dessas, 694 mil
foram diagnosticadas, enquanto 172 mil
não sabem que são soropositivas. Um em
cada cinco novos casos de infecção ocorre
entre homens de 15 a 24 anos. O uso da
camisinha nessa faixa etária, vem caindo.
Em 2004, o índice era de 58,4% entre os
que têm parceiros eventuais e, em 2013,
passou para 56,6%. Já entre os que têm
parceiros fixos, a queda foi ainda maior –
de 38,8% em 2004 para 34,2% em 2013.
Jovens de 15 a 24 anos também são os que
menos se tratam após o diagnóstico. Os
números mostram que 44% dos 22 mil
brasileiros diagnosticados com HIV nessa
faixa etária não estão em tratamento
antirretroviral.
DECLARAÇÃO IR
A Receita Federal liberou ontem, o
Programa Gerador da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. O
contribuinte pode preencher a declaração e
aguardar o início do período de envio, que
vai de 7 de março a 30 de abril, pela
internet. A declaração pode ser elaborada
de três formas: pelo computador, por meio
do PGD IRPF2019, disponível na página
da Secretaria da Receita Federal do Brasil
na internet. Também é possível fazer a
declaração por meio de dispositivos
móveis, como tablets e smartphones. O
acesso é pelo aplicativo Meu Imposto de
Renda, que ficará disponível nas lojas de
aplicativos Google play, para o sistema
operacional Android, ou App Store, para o
sistema operacional iOS. O serviço Meu
Imposto de Renda também está disponível
no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC)
no site da RFB na internet, com o uso de
certificado digital.
TACIN 2019
E a enxurrada de impostos não param de
chegar para os contribuintes. A Sefaz
lançou na semana passada a Tacin - Taxa de
Segurança Contra Incêndio, referente ao
exercícios 2019. Os contribuintes terão até
o dia 29 de março para fazer o
recolhimento, sem a incidência de
acréscimos legais, inclusive multas
moratórias ou penalidades. Atualmente,
cerca de 70 mil contribuintes estão
obrigados ao pagamento da taxa. A Tacin
deve ser paga por contribuintes do
comércio, indústria e prestadores de
serviços. De acordo com a Sefaz, o valor a
ser pago por cada contribuinte é definido
por critérios como atividade desenvolvida
e taxa de risco de incêndio que o
estabelecimento oferece.
LICENCIAMENTO DIGITAL
Os procedimentos para emissão de licenças
e outros títulos da Secretaria de Meio
Ambiente (Sema-MT) passarão por uma
completa modernização e automação,
sendo o desenvolvimento do sistema
licenciamento digital o primeiro passo na
série de novos sistemas que serão
elaborados. Com a automatização e
informatização, os procedimentos e
serviços prestados pela Secretaria também
será possível o aperfeiçoamento da
integração em tempo real com o Portal
Transparência, incrementando o poder de
controle social da população das
instituições de controle.

não na correção. Nenhuma
cidade ou Estado, muito menos a Nação,
pode ser ofendida pela a aplicação da
Lei. (...) Se nós falharmos em dar tudo
que temos para expulsar a corrupção,
nós não poderemos escapar de nossa
parcela de responsabilidade pela culpa.
O primeiro requisito para o autogoverno
bem sucedido é a aplicação da lei, sem
vacilos, e a eliminação da corrupção.”
A corrupção eleitoral, a qual se
inclui, inexoravelmente, a nefasta
prática do “caixa 2”, é a gênese de todas
as corrupções e também a mais
perniciosa, pois permite que candidatos
imorais e mal-intencionados subvertam
a vontade das urnas, utilizando-se, para
tanto, de subterfúgios antidemocráticos.
Aqui cabe o adágio popular “Quem
rouba tostão é ladrão; quem rouba
milhão é barão”, ou seja, pouco importa
a forma, quantidade e o momento a
corrupção é corrupção.
Estranhamente Moro,
acompanhando o posicionamento da
base governista, reconheceu em rede
nacional que a corrupção eleitoral é
menos grave do que a corrupção prevista
no Código Penal. Estaria o ministro da
Justiça, o grande “Capitão da Operação
Lava Jato”, sufocando suas ideologias
em prol de anseios políticos?
É inimaginável acreditar que o
juiz Sergio Moro concordaria com o
político Sergio Moro que o “caixa 2” de
campanha é menos lesiva a nação do que
a corrupção ativa e passiva previstas no
Código Penal. Quando o então juiz
federal Sergio Moro entendia da

seguinte forma sobre “caixa 2”:
“Rigorosamente, a destinação da
vantagem indevida em acordos de
corrupção a partidos políticos e a
campanhas eleitorais é tão ou mais
reprovável do que a sua destinação ao
enriquecimento pessoal, considerando o
prejuízo causado à integridade do
processo político-eleitoral”.
Já como político, o ex-juiz,
indagado se caixa 2 não é corrupção,
Moro disse: "Não. Caixa dois não é
corrupção. Existe o crime de corrupção e
existe o crime de caixa dois. São dois
crimes. Os dois crimes são graves".
Indagado em seguida se aceitar dinheiro
por outra via não é uma espécie de
corrupção, Moro respondeu: "Aí é uma
questão técnica."
Não se pode olvidar que a
legislação eleitoral foi alterada,
objetivando limitar os gastos de
campanha, com o escopo de preservar a
democracia e a vontade popular. O
Projeto de Lei que cria o artigo 350-A ao
Código Eleitoral é irretocável e cumpre a
missão de preservar a democracia, pois
pretende punir severamente o candidato
desleal, que burla a regra do jogo
eleitoral e gasta mais do que permitido,
sem realizar a contabilização destes
gastos.
Finalizo com outra frase lapidar
de Lincoln: "Pode-se enganar a todos
por algum tempo; pode-se enganar
alguns por todo o tempo; mas não se
pode enganar a todos todo o tempo".
MARCELO AITH é especialista em
Direito Criminal e Direito Público.

Telemedicina: um avanço inevitável para o Brasil
Após mais de dois anos em
debate, o Conselho Federal de Medicina
(CFM) autorizou o uso da Telemedicina
no Brasil, por meio da Resolução
2.227/2018.
A proposta ainda está aberta a
receber sugestões até o dia 7 de abril,
especialmente dos Conselhos Regionais
de Medicina (CRMs), de médicos e de
outras entidades interessadas.
Oficialmente, a norma só entrará em
vigor no mês de maio, mas já está
despertando dúvidas e muito interesse
por parte das administrações públicas e
dos próprios profissionais.
Composta por 23 artigos, a
regulamentação traz uma série de
princípios e regras que devem ser
respeitados. Em tese, ela será permitida
após consulta presencial inicial ou se o
paciente estiver em locais remotos e de
difícil acesso. “À medida que mais
pacientes se tornam proativos sobre o
uso de tecnologia para gerenciar sua
saúde, eles também estarão mais abertos
a novas alternativas para se cuidar
através da telemedicina.
É uma evolução natural dos
cuidados de saúde no mundo digital. A

cada dia, torna-se mais
indiscutível a capacidade que ela tem de
melhorar a qualidade, a equidade e a
acessibilidade”, diz um texto na
Resolução apresentando as razões para
introduzir o conceito no país.
É inegável que se trata de um
inevitável avanço para a medicina
brasileira. Aliás, os principais países do
mundo já usam o modelo como uma
ferramenta de acesso à saúde e para a
redução de custos.
Além disso, é uma excelente
ferramenta para viabilizar os sistemas de
saúde e otimizar o tempo médico,
gerando benefícios para todos os
envolvidos e colocando o Brasil em
linha com as boas práticas adotadas por
outras nações.
Uma pesquisa realizada pela
consultoria Towers Watson mostrou que
o potencial de economia da
Telemedicina nos Estados Unidos seria
de US$ 6 bilhões por ano para as
empresas. Na Inglaterra, um programa
de telemedicina, que envolveu 6 mil
pacientes (sendo 3 mil deles com
diabetes, problemas cardiológicos ou
pulmonares) e 238 médicos, apontou

EXPEDIENTE

benefícios para todos os
envolvidos. Uma redução de, ao menos,
8% nas tarifas e um potencial de queda
de 45% nas taxas de mortalidade; de
20% nas admissões por emergências; de
14% nas consultas eletivas; e de 15% no
atendimento a acidentes e emergências.
No entanto, não se trata somente
de regulamentar e esperar que o sistema
funcione de forma adequada. Os
médicos precisam se capacitar para dar
conta dessa nova demanda: há uma
diferença clara entre querer atuar com a
telemedicina e saber fazê-la.
Nesse sentido, é preciso um
treinamento em diversas frentes por
parte dos profissionais, como no uso de
equipamentos específicos e em aspectos
estruturais para o funcionamento
adequado, como em informática e no
manejo da internet. De alguma forma, o
médico precisa criar contingências e
meios para que o paciente receba a
melhor assistência possível via vídeo.
Fabio Tiepolo é especialista em
tecnologia e ganhou destaque nacional
ao lançar o aplicativo médico Docway
(www.docway.co).

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

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

Anos

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Cáceres-MT, terça-feira 26 de fevereiro de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

SIPAT 2019

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho acontece em todas as lojas Juba e no Atacado Pantanal

Grupo Juba realiza Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de trabalho
Esdras Crepaldi
Foto: Assessoria

C

om o objetivo
de
desenvolver a consciência e
orientar os colaboradores da
Rede Juba de Supermercados, sobre
a importância e a prevenção de
acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais e garantir sua
integridade física e sua
produtividade laboral, o Grupo Juba
realiza de 25 a 28 de fevereiro, a
Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho – SIPAT
2019.
Com
uma ampla
programação de atividades
motivacionais e orientações sobre
saúde e segurança no trabalho, a
SIPAT acontece em todas as seis
lojas Juba e no Atacado Pantanal.
Palestras e dinâmicas de
diferentes temas voltados para a
segurança e
saúde serão
trabalhados. Entre elas, “Riscos de
Acidentes no Ambiente de
Trabalho”, “Prevenção de Acidentes
de Trânsito”, “Doenças
Sexualmente Transmissíveis”,
“Gravidez na Adolescência “ e

correta na realização do
trabalho de cada um e a utilização
dos equipamentos de segurança,
necessários para que as atividades
laborarias acorram sem acidentes.
“O evento tem o propósito
conscientização. Trabalhamos para
que nossos colaboradores não
tenham só ideia de segurança, mas
que também a pratiquem
desenvolvendo a consciência da
importância de se eliminar os
acidentes do trabalho e de criar uma
atitude vigilante, permitindo

EXPEDIENTE EXTERNO

Prefeitura leva atendimento do IPTU
em praça pública no fim de semana
Assessoria
O evento conta com palestras voltadas para a segurança e saúde dos trabalhadores

“Finança Familiar”. Estas
palestras encerram a SIPAT 2019 e
acontecem no Auditório
Corporativo da Grupo Juba , na
próxima quinta-feira, (28), com
início as 19h30. Segundo a

Presidente da CIPA Grupo
Juba, a colaboradora Luzia
Conceição dos Santos, a ação é uma
aliada muito importante do
trabalhador, pois ela oferece na sua
didática, a conscientização sobre

APOIO E PARCERIAS

Diretoria da Unemat e Deputado Federal
Dr. Leonardo debatem demandas e projetos
Joner Campos

A

diretoria do Campus “Jane
Vannini” da Universidade do
Estado de Mato Grosso –
UNEMAT teve uma reunião com o
deputado federal Dr. Leonardo
(Solidariedade) na manhã deste
sábado (23). O objetivo da reunião
foi pedir apoio para alguns projetos
do Campus , dentre eles o
cercamento da Cidade Universitária
no bairro Santos Dumont, a
estruturação dos laboratórios e o
asfaltamento da pista interna da
Cidade Universitária.
Além da diretora PolíticoPedagógico e Financeiro, Zulema
Netto Figueiredo, e do deputado
federal doutor Leonardo
Albuquerque, estiveram presentes o
diretor Administrativo do Campus
de Cáceres, Luiz Wanderlei dos
Santos, o ex-reitor e professor Dr.
Taisir Mahmudo Karim, e o
pecuarista João Oliveira Gouveia
Neto.

reconhecer e corrigir
condições e práticas nocivas ao
ambiente de trabalho”, comenta a
Luzia.
P a r a o d i r e t o r
administrativo Mirko Ribeiro, o
evento não se vale apenas da
normatização e da legalidade em
segurança no trabalho. Ele procura
investir em qualquer recurso que
venha ajudar a preservar a
integridade física dos funcionários,
além de destacar a importância do
uso correto dos equipamentos de
segurança.

Esta foi a primeira reunião
com a Universidade do Estado de
Mato Grosso – UNEMAT após
tomar posse como deputado federal
Dr. Leonardo, e da nova diretora
Político-Pedagógico e Financeiro,
Zulema Netto Figueiredo.
Desde o início de janeiro a
nova gestão do campus de Cáceres
vem buscando apoio e parcerias com
os mais variados segmentos da
sociedade e região.
De acordo com Zulema, tal
interlocução é necessária para
reforçar o papel da Unemat para a
cidade e o estado. “Hoje a
universidade atende Cáceres e todas
as cidades próximas. São mais de
três mil estudantes, 13 cursos, 6
mestrados e dois doutorados no
campus de Cáceres. Provando um
potencial para toda a sociedade
mato-grossense”, reforça Zulema.
O ex-reitor e professor Dr.
Taisir Mahmudo Karim afirmou que
Foto: Joner Campos

o Campus de Cáceres da
Unemat precisa retomar a sua
magnitude junto ao estado, e que
tudo isso passa pelas mãos do então
deputado federal Dr. Leonardo. “Já
tivemos a possibilidade de contar a
presença de um deputado federal
lutando pelo nosso Campus e foi o
maior crescimento que esta
universidade já teve nesses 40 anos,
daí a importância de um deputado
federal lutando pela nossa
Unemat”, declarou Taisir.
Satisfeito com a reunião, o
deputado Dr. Leonardo assumiu o
compromisso de contribuir nos
projetos da universidade. “Quero
dizer que podem contar com a gente
na realização dos projetos da
universidade. Projetos que vão
atender toda a comunidade da
região, quero continuar apoiando
este celeiro de profissionais que é a
Unemat, sei que são demandas que
necessitam de apoio do estado e
buscarei a interlocução para retirar
esses projetos do papel”, disse o
deputado.

B

uscando facilitar acesso dos
munícipes às consultas e
pagamentos do IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urnano), a Prefeitura de Cáceres
promoveu um mutirão de
atendimento externo neste fim de
semana, montando dois estandes em
praça pública, com pessoal da
Secretaria Municipal de Fazenda e
todo o aparato técnico necessário
para atender a população, no sábado
e domingo (23 e 24).
Foram duas barracas
montadas, uma na Praça da Feira, na
Avenida Padre Cassemiro, no
domingo, e outra na calçada do
Super Mercado Todo Dia, no sábado,
que cedeu o local para a instalação
do posto de atendimento na Avenida
Talhamares.
Conforme a secretária
municipal de Fazenda, Nelci

Longhi, aproximadamente
300 contribuintes fizeram uso dos
atendimentos itinerantes. “Foram
130 boletos de pagamentos emitidos
no sábado. No domingo, cerca de
150, na Praça da Feira. Desses, 98%
eram referentes ao IPTU deste ano”,
comemora Nelci, que fez um
agradecimento aos servidores que
gentilmente trabalharam no fim de
semana e aos parceiros pelo trabalho
itinerante e, principalmente, aos
contribuintes que buscaram os
serviços.
Nelci informa que esse
trabalho foi uma determinação do
prefeito Francis Maris Cruz, para
que o trabalhador tenha acesso ao
atendimento sem precisar sair do
trabalho durante a semana.
O atendimento externo vai
continuar nos dias 09 e 10 de março,
em locais a serem definidos.Foto: Assessoria

Durante atendimento foram emitidos 130 boletos

Dr. Leonardo assumiu o compromisso de contribuir nos projetos da Unemat
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Para o tenente-coronel PM José Nildo de Oliveira, os resultados são reflexos da atuação integrada em toda faixa de fronteira

Gefron apreende mais de meia
tonelada de drogas em 51 dias
Assessoria/Sesp-MT
Foto: Gefron

Ação do Gefron em combate ao tráfico

A

atuação permanente dos
policiais do Grupo
Especial de Segurança na
Fronteira (Gefron) alcançou
resultados positivos no
enfrentamento à criminalidade
nos 983 km de fronteira entre o
Brasil e a Bolívia.
Neste ano foi apreendida
mais de meia tonelada de drogas
(558,5 quilos). Também no
mesmo período, 24 veículos
foram recuperados e houve 28
registros de ocorrências. Os
dados são referentes ao período
de 1° de janeiro a 20 de fevereiro
de 2019.
Somente em uma das
ações, que ocorreu no dia 25 de
janeiro, profissionais do
Grupamento e da Polícia Federal
(PF) apreenderam 450 quilos de
cocaína pura (cloridrato), no
distrito de Alto do Juruena, em

Campos de Júlio.
A droga estava escondida
na carroceria de um caminhão
dentro de uma propriedade rural,
que fica próxima a uma pista de
pouso clandestina.
Seis pessoas foram
presas. A carga está avaliada em
R$ 7 milhões e tinha como
destino a Europa.
Além da droga, foram
apreendidos também um
caminhão semirreboque, uma
caminhonete S10 e um veículo
Colbat.
Ainda em 2019, o Gefron
cumpriu quatro prisões por
mandado judicial, apreendeu
quatro armas e 134 munições.
O coordenador do
Grupamento, tenente-coronel
PM José Nildo de Oliveira, disse
que os resultados são reflexos da
atuação integrada em toda faixa

de faixa de fronteira.
“Desempenhamos várias
ações com a Polícia Federal e
Polícia Rodoviária Federal nas
apreensões de drogas. Unimos
forças para o combate ao tráfico.
Atuamos também com
outras instituições, a exemplo da
Marinha do Brasil e o Exército,
na fiscalização de pousos e
decolagens de aeronaves em
pistas clandestinas.
Nossos profissionais
estão empenhados e capacitados
para desenvolver as atividades
repressivas e preventivas na
fronteira”, destacou.
Criado em 13 de março de
2002, o Gefron desempenha
atividades de combate a crimes
como tráfico de drogas,
contrabando e descaminho de
bens e valores, evasão de divisas
e roubos de veículos.
Os policiais realizam
patrulhamentos pelas rodovias,
estradas vicinais, operações,
barreiras fixas e volantes.
São três postos de
fiscalização: Matão (no
município de Pontes e Lacerda),
Vi l a C a r d o s o ( e m P o r t o
Esperidião), Avião Caído (em
Cáceres), além da base do
grupamento, em Porto
Esperidião.
Disque denúncia - O Gefron
possui um telefone para
denúncias anônimas. Qualquer
informação que possa auxiliar as
atividades policiais na fronteira
pode ser repassada pelo contato
08006461402.
O sigilo do denunciante é
garantido.

PORTO ESPERIDIÃO

Gefron e PM recuperam dois
veículos e prendem suspeito
Redação c/ Assessoria

G

efron e Polícia Militar de
Porto Esperidião
recuperaram dois
veículos e prenderam um dos
suspeitos na madrugada deste
domingo, 23. Em operação
conjunta, após denúncia de que
dois veículos roubados, sendo um
Fiat Uno e uma Toyota Hilux
estariam na cidade de Porto
Esperidião, as equipes do Gefron
e PM saíram em diligência, não
demorando muito para encontrar
os dois veículos. Ao perceberem a
polícia os suspeitos abandonaram
os carros e adentraram no mato.
Em busca pela mata, foi
encontrado o suspeito

identificado pelas iniciais
N.C.O., (24 anos), que relatou aos
policiais ter recebido o Uno em
Cáceres e que o outro suspeito
teria vindo de Cuiabá trazendo a
caminhonete Hilux, sendo os dois
veículos produto de roubo.
Ainda aos policiais ele
informou que recebeu a quantia
de R$ 350,00 para trazer o Uno
até a cidade de Porto Esperidião,
onde seria encaminhado para a
Bolívia. A polícia encontrou esse
valor com o detido.
Suspeito e veículos foram
encaminhados a Polícia
Judiciária Civil de Porto
Foto: Divulgação
Esperidião.

Uno e Hilux recuperados (no detalhe) suspeito detido

FATALIDADE

Criança morre após carro da
família capotar na MT 250
Da Redação

A

cidente na MT 250 deixa
três pessoas feridas e
uma morta. O fatídico
acidente automobilístico

ocorrido no final da tarde de
sábado,23, há 6 km do município
de Curvelândia. Conforme o
Boletim de Ocorrência, o veículo
Foto: Ass. 17º BPM

Causas do acidente serão investigadas

Fiat Siena, placas GRV 2762,
conduzido por Paulo Robson de
Andrade Pais (29), tendo como
passageiros Vilma Severo dos
Santos (32), e as crianças V.R.S.P
(6) e a bebê L.T.S.P (26 dias),
teria perdido o controle e
capotado ao tentar desviar de um
buraco.
A família seguia de
Mirassol D'Oeste a Curvelândia,
todos foram socorridos, porém a
menina de 26 dias, L.T.S.P., não
resistiu aos ferimentos e veio a
óbito, os demais foram
encaminhados ao Hospital
Regional de Cáceres. Segundo
informações o pai e a criança de 6
anos tiveram ferimentos leves, já
a mãe inspira mais cuidados.
As reais causas do
acidente serão esclarecidas ainda.
A ocorrência foi registrada na
Delegacia de Polícia Civil de
Mirassol D'Oeste.
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SEGURANÇA

A utilização da tecnologia na fronteira foi viabilizada por uma parceria firmada com o Ministério Público do Trabalho

Fronteira possui 5 pontos com câmera
OCR para intensificar a fiscalização
Foto: Gabriel Aguiar/Sesp

Assessoria

trabalho e a segurança
oferecida à população”.
O comandante do Gefron,
tenente-coronel José Nildo, ressaltou a
importância da parceria com o MPT.
“Há um grande fluxo de veículos
produtos de roubos e furtos que vai para
a Bolívia justamente para servir como
moeda de troca com a droga, que é
comercializada não só lá, mas também a
que vem de outros países, como o Peru.
E as câmeras vão otimizar este trabalho
de fiscalização e recuperação de

veículos”. Ele frisou ainda que,
como consequência, haverá um reflexo
na redução do tráfico de drogas na
região.
Segundo o procurador do
Trabalho, Francisco Breno Barreto da
Cruz, o MPT está à disposição dos
órgãos de segurança do estado para
novas parcerias, pois o órgão é sensível a
esta questão e acredita que os resultados
serão positivos para os cidadãos.
Como funciona - A câmera OCR
permite monitorar e analisar imagens de

verificar em tempo real ilegalidades
diversas, tais como carros roubados,
documentação irregular e placas
clonadas.
O sistema também permite
fazer buscas por placa, marca e modelo
dos veículos, e também com base em
características obtidas pelos operadores,
como adesivos que tenham caracteres
passíveis de leitura. Ao detectar algo
suspeito, as informações são reunidas no
CICC que, após análise, aciona as forças
de segurança.

MEDIDA DE EMERGÊNCIA

Prefeito de Quatro Marcos decreta calamidade
em rodovias e vai acionar Governo do Estado
Assessoria

Sistema de monitoramento foi apresentado nesta sexta-feira

P

orta de entrada de drogas e rota
para descaminho de veículos
roubados, a região de fronteira
em Mato Grosso passa a contar com
cinco pontos de monitoramento de
câmeras com a tecnologia OCR (leitores
ópticos de caracteres). Com os
equipamentos, é possível identificar
modelo, fabricante e placa de veículos
até mesmo em alta velocidade. Todos os
pontos entraram em pleno
funcionamento nesta sexta-feira (22),
conforme demonstração feita no Centro
Integrado de Comando e Controle
(CICC) da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT).
A utilização da tecnologia na
fronteira foi viabilizada por uma
parceria firmada com o Ministério
Público do Trabalho (MPT), que
destinou R$ 502 mil ao Grupo Especial
de Segurança na Fronteira (Gefron),

vinculado à Sesp. Para isso, foi
firmado contrato com a empresa Ausec
Automação e Segurança, que fez a
instalação dos equipamentos e do
s i s t e m a S e n t r y. O s p o n t o s d e
monitoramento estão distribuídos da
seguinte forma: três pontos na BR-174
(sendo que um engloba o entroncamento
com a MT-265 e MT-388); um na ponte
sobre o Rio Jauru, em Cáceres; e um em
Vila Bela da Santíssima Trindade.
Há pouco mais de um mês,
desde que as câmeras começaram a ser
instaladas, quando o monitoramento
passou a ser feito de forma parcial, já
foram atendidas 149 ocorrências. O
secretário de Estado de Segurança
Pública, Alexandre Bustamante,
ressaltou que o uso de novas ferramentas
para mitigar problemas criados por
ações criminosas é fundamental.
“Assim, será possível melhorar nosso

A

precariedade em duas rodovias
estaduais importantes para a
região e população de São José
dos Quatro Marcos, levou o prefeito
municipal Professor Ronaldo Floreano
dos Santos a decretar calamidade
pública nos trechos das MT-175 e MT339, em pontos críticos que passam pelo
município.
Com a medida, o Poder
Legislativo será ouvido e o governador
de Mato Grosso oficializado para que
tome providências urgentes, a fim de
promover intervenções, visando o
restabelecimento da melhoria daqueles
trechos, visto que as duas rodovias são
de domínio do Estado de Mato Grosso,
cabendo a ele a liberação e contratação
dos serviços de restauração.
O decreto 15/2019 declara
calamidade pública em trecho da
rodovia MT-339, a partir da ponte entre
o rio Bugres até a ponte sobre o rio
Cabaçal. Já o decreto 16/2019, na MT-

175, trechos de Quatro Marcos
com limites a Mirassol D'Oeste e
Araputanga.
Os decretos solicitam urgência
na resolução dos problemas, visto o seu
estado precário, prejudicando o
transporte de produção agrícola e
pecuária, bem como a trafegabilidade de

cidadãos e alunos e, ainda, pelo
alto índice de acidentes, inclusive com
vítimas fatais. O prefeito de Quatro
Marcos usa das suas prerrogativas
previstas na Lei Orgânica do Município
e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei
Federal nº 12.608, de 10 de abril de
2012.
Foto: Reprodução

Com a medida o Governador será oficializado
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OPORTUNIDADE

Concursos e seletivos abrem mais de
390 vagas com salários de até R$ 18 mil
HiperNotícias

C

oncursos e processos seletivos com
inscrições abertas em Mato Grosso
oferecem oportunidades para todos os
níveis de escolaridade. Os salários ofertados
ultrapassam a R$ 18 mil. Confira:
Câmara de Diamantino (Concurso público)
Inscrições: Até o dia 12 de março Vagas: 01 Cargos: Contador - Salários: R$ 5.096,36 T a x a :
R $
2 5 0
E d i t a l :
www.camaradiamantino.mt.gov.br
Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT
(Processo Seletivo) Inscrições: Até o dia 28 de
fevereiro. Vagas: 7 - Cargos: Administração (1);
Agronomia (1); Química (1); Educação Fiscal I
(1) e II (1); História (1); Filosofia (2). História
(1); Biologia (1). É necessário que os candidatos
tenham: Graduação; Licenciatura; Bacharel, nas
áreas exigidas em cada vaga. Salários: R$
2.236,31 a R$ 5.786,68 Edital:
seleção.ifmt.edu.br
Prefeitura de Barra do Bugres (Processo
Seletivo) Inscrições: Até o dia 28 de fevereiro.
Aqueles que não possuem acesso à internet,
podem dirigir-se a Universidade Aberta do
Brasil, localizada na Avenida Deputado Hitler
Sansão, nº 820, Centro, onde há um posto de
atendimento que funciona nos horários de 13h
à s
2 0 h .
Va g a s : 0 4 - C a r g o s : T é c n i c o e m
Desenvolvimento Infantil (3); Nutrição Escolar
(1); Técnico em Multimeios Didático e Agente
de Serviço Público. Salários: R$ 991,83 a R$
1.375,65 Taxas: R$ 20,00 a R$ 40,00 Edital:
www.barradobugres.mt.gov.br
Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia
(Concurso Público) Inscrições: até o dia 11 de
março Vagas: 60 - Cargos: Analista alimentador
de APLIC e GEO-OBRAS (1); Assistente
Social (1); Cirurgião Dentista (2): Enfermeiro
(1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1);
Fonoaudiólogo (1); Médico (2); Médico
Veterinário (1); Nutricionista (1); Pregoeiro (1);
Psicólogo (1); Técnico Adm. Educacional – TDI
(2); Técnico em Radiologia (1); Técnico em
Enfermagem (2); Técnico em Saúde Bucal (2);
Técnico em Recursos Humanos (1); Mecânico
Geral – leves e pesados (2); Motorista (3);
Tratorista (2); Gari (9); Agente Administrativo
de Serviços Públicos (1); Vigia (1); Pedreiro (1);
Zelador de Cemitério (1); Fiscal Tributário
Municipal (3); Recepcionista (2); Auxiliar de
Manutenção e Conservação (3); Auxiliar de
Oficina Mecânica (1); Orientador Social (1);
Regulador (1); Operador de Máquinas Pesadas
(1); Auxiliar de Serviços Gerais (4) e Auxiliar de
Serviços Gerais (2). Salários: R$ 954,00 a R$
14,168,90 Taxas: R$ 40,00 a R$ 120,00 Edital:
Método e Soluções
Prefeitura de Comodoro (Processo Seletivo)
Inscrições: Os interessados podem realizar as
inscrições até o dia 27 de fevereiro de 2019,
diretamente na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, que fica localizada na Rua
das Palmeiras, nº 284-E, Bairro Nossa Senhora
de Fátima, nos horários de 8h às 12h. Vagas: 05 Cargos: Professor PII e PIII; Monitor de
Educação Básica; Auxiliar de Serviços Gerais;

Professor Indígena – Anos Iniciais e Auxiliar de
S e r v i ç o s
d e
C r e c h e .
Salários: R$ 998,00 a R$ 1.517,20
Prefeitura de Diamantino (Processo Seletivo)
Inscrições: Até o dia 7 de março
Vagas:74 - Cargos: Agente Comunitário de
Saúde (2); Agente de fiscalização de Serviços
Públicos (2); Agente de Higienização e Saúde
(2); Agente de Saúde Ambiental – ASA (1);
Assistente Social – Saúde Vigilância Sanitária
(1); Assistente Social – Assistência Social (1);
Atendente de Cidadania (1); Auxiliar de
Consultório Dentário (1); Dentista (1);
Enfermeiro (2); Farmacêutico Bioquímico;
Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo; Motorista;
Motorista de Veículos Pesados; Motorista de
Ambulância (2); Operador de Motoniveladora;
Operador de Pá Carregadeira; Operador de
Escavadeira; Pedreiro; Professor Educação
Infantil (12); Professor Ensino Fundamental
(16); Psicólogo – Assistência Social (1);
Psicólogo – Saúde e Vigilância Sanitária (1);
Técnico Administrativo Educacional – Não
Profissionalizado (2); Técnico de
Desenvolvimento Infantil (15); e Técnico em
Enfermagem. Já para a Zona Rural, com atuação
em Deciolândia, Caeté, Bojuí e Posto Gil, EMEI
– Tania Mara Dreher, Comunidade Rural de
Deciolândia – EMEI – Décio Furigo, EMEI
Maria Euzébia Ferreira, EMEI – José Francisco
Krohling e EM Décio Furigo, são ofertadas
chances nas funções de Agente Comunitário de
Saúde; Agente de Higienização e Saúde; Agente
de Saúde Ambiental – ASA; Atendente de
Cidadania; Auxiliar de Consultório Dentário;
Dentista; Enfermeiro (1); Motorista de
Ambulância; Motorista Educacional – Não
profissionalizado (1); Professor Educação
Infantil (1); Professor Ensino Fundamental (4);
Técnico em Enfermagem (1); e Técnico de
Desenvolvimento Infantil (2).
Salário: R$ 1.234,57 e R$ 4.717,30 Taxas: R$
25,00 e R$ 65,00 Edital:
www.klcconcursos.com.br
Prefeitura de Ipiranga do Norte (Concurso
Público) Inscrições: até o dia 15 de março
Vagas: 12 - Cargos: agente de Fiscalização II
(1); Agente de Fiscalização Sanitária (2);
Cirurgião Dentista (1); Médico (2); Motorista de
Ambulância (1); e Professor de Pedagogia –
Educação Infantil (5). Salários: R$ 1.123,29 a
R $
1 8 . 3 4 3 , 2 5
Edital: assessorialider.com.br
Prefeitura de Luciara (Processo Seletivo)
Inscrições: Os interessados podem inscrever-se
até o dia 27 de fevereiro de 2019, diretamente na
Secretaria Municipal de Assistência Social, que
fica localizada na Avenida Araguaia, nº 07,
Centro, que atende nos horários de 8h às 11h e de
14h às 17h. Vagas: 11 - Cargos: Cozinheiro (1);
Orientador Social (3); Instrutor Musical (1);
Facilitador Social (3); Auxiliar Técnico do
Programa Acessuas do Trabalho; Coordenador
do Programador Acessuas Trabalho; Assistente
Social (1); Psicólogo ou Pedagogo – CRAS (1) e
P s i c ó l o g o
C R A S
( 1 ) .
Salários: R$ 998,00 a R$ 2.500,00

Prefeitura de Novo São Joaquim (Concurso
Público) Inscrições: até o dia 1 de março
Vagas:59 - Cargos: Alimentador de Aplic (1);
Almoxarife de Farmácia (1); Agente
Administrativo (5); Agente de Serviços
Gerais/Merendeira (3), Faxineira (3), Gari (5);
Assistente Social (1); Assistente de
Administrativo (5); Auditor em Saúde (1);
Auxiliar de Saúde Bucal (2); Ouvidor Geral do
Município (1); Odontólogo (1); Engenheiro
Civil; Enfermeiro (1); Fiscal de Tributos (1);
Fiscal de Transporte Escolar (1); Fisioterapeuta
(1); Lactarista (1); Médico Veterinário (1);
Monitor de Creche (5); Motorista CNH “D” (5);
Operador de Maquinas CNH “D” (2); Professor
de Matemática (1); Professor Pedagogia (5);
Psicólogo (1); Técnico de Radiologia (1) e
Técnico de Enfermagem (4). Salário: R$ 983,10
a R$ 6.110,26 Taxas: R$ 60,00; R$ 80,00 ou R$
120,00 Edital: www.metodoesolucoes.com.br
Prefeitura de Salto do Céu (Concurso
Público) Inscrições: até o dia 18 de março
Vagas: 32 - Cargos: Contador (1); Pregoeiro (1);
Odontólogo (1); Bioquímico (1); Professor de
Letras; Engenheiro Civil (1); Agente
Administrativo de Frotas (1); Auxiliar de
Serviços Gerais (3); Técnico de Enfermagem
(2); Jardineiro (1); Pedreiro (1); Motorista (4);
Mecânico (1); Eletricista (1); Operador de
retroescavadeira (1); Fiscal Sanitário (1);
Auxiliar de Consultório Odontológico (1);
Agente Administrativo (2); Agente Alimentador
do Aplic (1); Secretário Escolar (1); Fiscal de
Vigilância em Saúde (1); Procurador do
Município (1); Professor de Pedagogia;
Assistente Social (1); Agente de Inspeção e
Fiscalização Animal; Auxiliar de Laboratório;
Auxiliar de Mecânico; Borracheiro; Coveiro;
Cozinheira; Enfermeira Padrão; Fiscal de Água
e Esgoto; Fiscal de Tributário; Gari; Guarda;
Lavadeira; Médico; Merendeira; Nutricionista
(1); Operador de Moto Niveladora; Operador de
Pá Carregadeira; Psicólogo; Técnico de
Consultório Dentário; Técnico de Laboratório;
Técnico em Química; Trabalhador Braçal;
Recepcionista; Assistente Administrativo;
Secretária (1); Zeladora; e Assessor Jurídico (1).
Salário: R$ 998,00 e R$ 8.915,15 Taxa: R$
60,00 e R$ 130,00. Edital:
www.saltodoceu.mt.gov.br
Prefeitura de Terra Nova do Norte (Processo
Seletivo) Inscrições: até o dia 26 de fevereiro
Vagas: 36 - Cargos: adjunto de Operações (2);
Agente Comunitário de Saúde (6); Agente de
Combate a Endemias; Arte Educador (1);
Assistente Administrativo (2); Auxiliar de
Consultório Dentário (1); Auxiliar de Limpeza e
Manutenção (7); Auxiliar de Serviços Gerais
(4); Biólogo (1); Educador Físico (1);
Enfermeiro (3); Engenheiro Agrônomo
Farmacêutico Bioquímico (1); Motorista de
Ambulância (2); Odontólogo (1); Pedreiro (1);
Técnico em Enfermagem/COREN (2); Técnico
em Radiologia/CRTR (1) e Vigia. Salário: R$
998,00 a R$ 2.532,00 Taxa: R$40,00; R$ 60,00
o u
R $
8 0 , 0 0
E d i t a l :
www.terranovadonorte.mt.gov.br

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

O próximo compromisso do Mixto será contra o Sinop, que foi derrotado pelo União de Rondonópolis, por 1 a 0, no estádio Gigante do Norte

Mixto derrota Operário fora de casa
e sobe na tabela do Mato-grossense
Redação com SN

Foto: Reprodução

O

Com a vitória Mixto subiu duas posições na tabela de classificação

6ª RODADA

Luverdense vence Araguaia e encerra
sequência negativa no Mato-grossense
Só Notícias

O Luverdense derrotou o
Araguaia, por 1 a 0, em partida
disputada no Passo das Emas,
em Lucas do Rio Verde. O
jogo, válido pela sexta rodada

da fase de grupos do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
O único gol do jogo saiu
aos 7 minutos do primeiro
Foto: Reprodução

Luverdense chega a 9 pontos com a vitória
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tempo. O zagueiro Teté
do Araguaia colocou a mão
dentro da área e o juiz viu
pênalti. Wilson Júnior foi para
a cobrança e converteu.
Com o resultado, o
alviverde de Lucas encerrou
sequência de duas derrotas
pelo Estadual. Agora, o LEC é
o 5º colocado, com 9 pontos
ganhos. Já o Araguaia está em
8º e é o último time na zona de
classificação, beirando a zona
de rebaixamento. O time tem 5
pontos. O próximo duelo do
Luverdense pelo Matogrossense também será no
Passo das Emas. A partida
contra o Operário de Várzea
Grande está marcada para o dia
10 de março.
Já o Araguaia volta a
campo fora de casa, mais uma
vez. O duelo contra o Dom
Bosco, também em 10 de
março, será na Arena Pantanal,
em Cuiabá.

Mixto derrotou o
Operário Futebol
Clube por 3 a 0, em
jogo de abertura da sexta
rodada da fase de grupos do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
A partida foi encerrada,
há pouco, na Arena Pantanal,
em Cuiabá. O mando era do
Operário.
Com o resultado, o
alvinegro subiu duas posições
na tabela e, agora, ocupa o 4º
lugar, com 10 pontos ganhos.
Já o Operário segue em
situação delicadíssima. O
clube está na lanterna do
Estadual e, até o momento, não

conseguiu somar
nenhum ponto.
O
p r ó x i m o
compromisso do Mixto será
contra o Sinop, que foi
derrotado pelo União de
Rondonópolis, por 1 a 0, no
estádio Gigante do Norte.
O jogo do Mixto contra
o Sinop está marcado para o
dia 10 de março, na Arena
Pantanal. Já o Operário
enfrentará o líder Cuiabá, no
mesmo dia e local.
Os horários das
partidas ainda não foram
divulgados pela Federação
Mato-grossense de Futebol
(FMF).
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Minha querida prima Marimar
Michels, neste dia tão especial, em
que comemora mais um ano,
quero lhe desejar mil felicidades e
tudo o que há de melhor no mundo.
Que o seu percurso de vida seja
longo e que nele nunca faltem
amor, amizade, saúde, paz e
esperança para superar todos os
momentos. Sonhe muito e realize
ainda mais! Jamais se dê por
vencida, pois tudo o que você
deseja com pureza de sentimentos,
você pode alcançar. Lute sempre e
veja seus sonhos se tornarem
realidade. Sorria muito e seja
sempre feliz! Que toda a felicidade
do mundo seja multiplicada pelo
infinito! Feliz Aniversário!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Escorpião, recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e aprofundar-se em suas emoções,
em você mesmo. O momento é riquíssimo
para a prática da meditação e reflexão.
Mudanças emocionais a caminho.

A Lua em Escorpião, recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
de trabalho. Um novo
projeto pode trazer em si a prosperidade e
consequentemente, o aumento de seus
rendimentos. Período de bons acordos e
boas negociações.

A Lua em Escorpião,
recebe um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento agradável na
vida social e aproximação
de amigos, novos e antigos. O momento
pode estar relacionado à negociação de
uma sociedade comercial. Novas
amizades podem ser feitas.

A Lua em seu signo, recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento agradável e
positivo na vida social e
aproximação de pessoas interessantes. O
momento pode estar relacionado a um
romance, que começa a ser desenhado pelo
Universo e dá passos rápidos.

A Lua em Escorpião, recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento em seus projetos
profissionais e planos de
negócios. Um novo projeto pode trazer
mudanças efetivas e positivas em sua rotina.
O momento é também ótimo para abrir
espaços para cuidados com a saúde.

A Lua em Escorpião, recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de distanciar-se de pessoas e
conversas vazias. O momento é ótimo
para a reflexão e o isolamento. Leituras,
práticas espirituais e meditativas, podem
renovar suas energias.

A Lua em Escorpião,
recebe um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento agradável na
vida social e aproximação de pessoas
interessantes. O momento pode envolver
um projeto de médio prazo relacionado a
publicações, viagens internacionais e
pessoas estrangeiras.

A Lua em Escorpião,
recebe um ótimo aspecto
de Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento na vida social e
bons contatos comerciais, que podem
levar rapidamente a novos projetos e
contratos. Novas amizades podem ser
feitas, assim como as antigas renovadas.
Dia ótimo para a comunicação.

A Lua em Escorpião, recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
interiorização e maior
contato com seu mundo
emocional. Você anda mais calado e
voltado para si mesmo. O momento é
ótimo para investigar emoções do passado
que devem ser deixadas para trás.

A Lua em Escorpião, recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio em Peixes,
indicando um dia em que
você está mais voltado para
o trabalho individual, o
planejamento de um projeto que depende
somente de você. O momento é bom para a
reflexão. Você vai priorizar a intimidade a
qualquer atividade social.

A Lua em Escorpião,
recebe um ótimo aspecto
de Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento na vida social a
aproximação de amigos. Novas
amizades podem ser feitas e as antigas
renovadas. O momento é ótimo para
acordos e negociações envolvendo um
novo projeto.

A Lua em Escorpião, recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio em seu signo,
indicando um dia de busca
espiritual e maior
envolvimento com uma nova
filosofia de vida. Uma viagem especial
pode ser marcada ou realizada nos próximos
dias. Procure manter-se conectado ao
Sagrado, dentro e fora de você.

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

****************
Recebendo nossas felicitações hoje, a
encantadora Lourdes Costa Marques
que colheu mais uma rosa no jardim da
vida. Que os desejos do seu coração se
tornem realidade, que a felicidade seja
constante em sua vida. Saúde, paz e
amor hoje e sempre!

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

Felicidades a Solange
Benacchio que completou
mais uma primavera. Que
esse ano seja pleno de
vitórias, que a prosperidade
venha ao seu encontro e que
a saúde seja sua eterna
companhia. Parabéns!

**************
Em tempo parabenizamos Aline França
pela passagem do seu natalício
transcorrido no domingo. Felicidades
e muitos anos de vida é o que lhes
desejamos.

