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ESTRATÉGIAS
Dentre outros temas, organizadores incluem propor diretrizes para a formulação
da Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento de ações

Vigilância em saúde é foco de
conferencia hoje em Cáceres
Foto: Ilustrativa

A Prefeitura de Cáceres via Secretaria Municipal de Saúde e
Conselho Municipal de Saúde de Cáceres realiza nesta sexta feira (18) a 1ª
Conferência Municipal de Vigilância em Saúde do município, cujo
objetivo,é analisar as prioridades constantes no Documento Orientador e
elaborar propostas para o fortalecimento dos programas e ações de
vigilância em saúde. Página 03

BOCA DA MARLI

Mocó de farinha doida
estourado pela policia
Foto: PJC-MT

Na pauta, Direito à promoção e proteção da saúde

JOVENS E ADULTOS

Em Cáceres SESI oferece
396 vagas para educação
Foto: Divulgação

O Serviço Social da
Indústria (SESI-Cáceres)
está com 396 vagas gratuitas
para a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) com
matrículas abertas até o mês
de setembro na unidade
local, sita à Rua da
Maravilha, 1595,
Cavalhada. As vagas são
para modalidade de
Educação a Distância (EaD),
destinada a pessoas maiores
de 15 anos para a conclusão
do Ensino Fundamental II
(6º ao 9º ano), e 18 anos para
a conclusão do Ensino
Médio. Página 03

Cursos preparam alunos por melhores cargos no mercado

UMA HISTÓRIA

Pacoteira de droga na olheira: Marly no doc

Policiais Civis de Pontes e Lacerda estouraram a boca de
fumo conhecida como a “Boca da Marli”, no bairro Jardim Morada
da Serra, encontrando grande porção de Pasta Base de cocaína, Pen
Drive, dinheiro, maquina fotográfica, etc. Mesmo após o flagrante
Marli Batista, no caô, negou ser a dona da boca e da droga.
Página 04

TAC/MPE

Lixão de Araputanga
com os dias contados
Página 04
ALDEIA GERAL

Chiquitanos são atendidos
em projeto de Conquista

Festa do Jubileu Aventurina nos 37 anos do IFMT/Cáceres

Página 04

Foto: Reprodução

Algo simples, mas de suma
importância para os corpos docente e
discente do Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT) de Cáceres, antiga
escola Agrícola, a chegada ao Jubileu de
Aventurina, com direito ao bolo na tarde
de ontem, numa reunião festiva entre
professores, funcionários e alunos, em
comemoração interna alusiva aos 37
anos de fundação do estabelecimento de
ensino.

NOVO DIRETOR

Pro-reitor assume o
comando da Faespe
Página 05

Página 03
IFMT, berço da cultura tecnológica: no destaque, Reitor Salmo
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Deforma Política
Muito bem descrita a atual situação
do povo heróico, o brado retumbante, perdido
na surdez dos políticos tupiniquins, inserida
pelo amigo jornalista da Folha de São Paulo, o
colega Vinicius Torres Freire, de que vivemos
em uma espécie de autocracia picareta, que
faz a maior parte do país de refém;
parlamentares e governo que procuram
escapar da cadeia e distribuem os mangarotes
enquanto durar essa oportunidade curta de
saque.
Claro, que a maioria do eleitorado
está careca de saber quem são eles, as
excelências federais de todas as latitudes que
estão se lixando para a platéia e dão uma
solene banana para todos nós e têm um
profundo desprezo pelos eleitores, na sábia
explicação de bastidor do não menos
renomado escriba da Folha, Ricardo Kotscho.
Em seis mãos, com Kotscho e Freire, vamos
aos fatos.
Pra quem ainda tinha alguma duvida,
a gente vai botar os pingos nos is e cortar os
tês, corrija-nos se estivermos enganados e
escrevam, depois nos cobrem. Esta camarilha
política que fala em reforma política, em
distritão, só quer a nossa grana para comprar o
seu voto e garantir a reeleição em 2018 para
não perder o foro privilegiado e correr o risco
de ir em cana. Não se iludam.
A chamada “reforma política”, que
começa a ser votada na Câmara, é apenas uma
reforma eleitoreira, para deixar tudo como
está. Também, vamos convir, seria demais
esperar que estes políticos e este Congresso, o
pior de nossa história republicana, fizessem
algo em favor da população contra seus
próprios interesses.
Se tudo for aprovado como está, com
o tal “distritão” e o tapão de R$ 3,6 bilhões de
financiamento público num país quebrado, o
próximo parlamento não será muito diferente
deste que nos envergonha tanto e não para de
nos surpreender com novos golpes a cada dia.

FIEL DA CORTE
Um flagra do autoritarismo da gestão
Michel Temer, foi registrado em sessão do
Senado Federal. Sem saber que o
microfone estava aberto, o senador José
Medeiros (PSD-MT) ameaçou colega que
ia discursar: "Se falar mal de Temer, eu
corto o microfone aqui", disse, conforme
mostra o vídeo reproduzido pelo site
Diário do Centro do Mundo. Para quem
não teve nenhum voto pra chegar ao
poder, como Temer, Medeiros se
comporta como fiel atual vice-líder do
governo.
EMPREGOS
Conforme dados divulgados pelo
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, Mato Grosso foi o maior
gerador de empregos da região CentroOeste. Dados de junho deste ano
apontavam que foram admitidas 32.141
pessoas e demitidas 26.362, revelando a
criação das 5.779 novas vagas. Grande
parte da geração de novas vagas no
mercado formal se concentrou em
municípios com a atividade econômica
fortemente dependente do agronegócio,
como Campo Verde, onde 226 novos
postos foram criados. Em Cáceres, sem
agronegócio ou indústrias, o saldo foi de
46 novos empregos.
TORRA-TORRA
A inflação está em 2,71%. É interessante,
quando vem a inflação também vai a
arrecadação. Os preços não sobem, etc.
Cai a arrecadação", disse ele; a realidade,
no entanto, é outra; como seu governo
produziu a maior depressão econômica da
história do Brasil, a arrecadação
despencou e o Brasil deixou de arrecadar
R$ 130 bilhões por ano; além disso, Temer
torrou mais de R$ 14 bilhões com a
compra de deputados para escapar de um
processo por corrupção.
TERRA INDÍGENA
O Supremo Tribunal Federal negou na
quarta-feira (16) dois pedidos do governo
de Mato Grosso para receber uma
indenização da União pela
desapropriação de terras do estado para
demarcação de terras indígenas que
integram o Parque Nacional do Xingu e as
reservas Nambikwára e Parecis. O estado
deverá ainda, pagar à União R$ 100 mil
pelos custos de defesa arcados pelo
governo no processo e a indiarada
agradece a decisão, afinal, a terra sempre
foi deles,os brancos foram os invasores.
LAVA-JATO
Embora telefones celulares sejam
instrumentos relevantes para atividades
do advogado, juízes podem proibir seu
uso durante audiência para o bom
andamento dos trabalhos. Assim entendeu
a 8ª TRF da 4ª Região, na quarta-feira
(16), ao rejeitar pedido para derrubar
proibição desses aparelhos em audiências
ligadas à operação “lava jato”. Sem entrar
em polemicas que parece ser cositas da tal
hermenêutica, o advogado como auxiliar
da justiça assim como os magistrados,
deve ter sua comunicabilidade respeitada
sempre.

Ao contrário: a renovação poderá ser
ainda menor do que em outras legislaturas,
pois tudo está sendo perpetrado para
beneficiar os atuais mandatários, os mais
conhecidos, os mais ricos, os donos de currais
eleitorais. Com dezenas de assessores pagos
por nós para trabalhar como cabos eleitorais
permanentes e as verbas de emendas
parlamentares distribuídas a granel para cevar
seu rebanho cativo, eles sempre saem em
vantagem para se reeleger indefinidamente.
No mínimo, vão eleger um filho, um
neto, um laranja, alguém do mesmo grupo
político, qualquer que seja a sigla, pois
partidos já não valem mais nada. Que chances
têm um simples mortal para entrar nesta arena
de leões famintos que não querem largar o
osso do poder? Dirão os mais céticos e cínicos
que o Congresso Nacional é um retrato do
Brasil.
Afinal, todos foram eleitos por nós.

Sim, mas de tudo o que o Brasil tem de pior,
representado majoritariamente pelo Centrão
de Cunha, financiado pelo caixa dois das
grandes empresas, como vimos nas
chanchadas das votações dos “dias
históricos”. A única diferença é que agora eles
serão financiados pelo dinheiro dos nossos
impostos, oficialmente, saqueados dos cofres
públicos sem dó nem piedade, enquanto o
rombo fiscal não para de crescer e os serviços
essenciais de saúde, educação e segurança
entram em colapso.
Como este acinte ainda terá que
passar por duas votações nos plenários da
Câmara e do Senado, será que não aparecerão
lideranças capazes de impedir que a “reforma
política”, que não reforma nada e só piora as
coisas será aprovada? Será que não sobrou
ninguém?
Por incrível que pareça, os bons,
modéstia a parte, nós, civilizados, sobramos.

As ocupações urbanas rurais e regularizações
Cabe aos proprietários se
resguardarem juridicamente dos possíveis
efeitos futuros causados pelas mudanças na
regularização fundiária, lembrando que
qualquer ato é passível de ser declaro nulo via
judicial se preencherem os requisitos legais.
As ocupações rurais realizadas no
Brasil, tema recorrente nos programas
jornalísticos e, principalmente, no judiciário,
se justificam, ainda hoje, pelo que alegam ter
sido uma divisão agrária errônea e partidária
realizada ao longo do período histórico de
construção territorial do país, que se iniciou
em 1531.
Grupos indígenas, MST e derivados,
alegam que o Brasil necessita de métodos
eficazes para a divisão igualitária das
propriedades rurais, de modo a não prejudicar
aqueles com condições sociais
“desfavorecidas”.
Porém antes de adotarmos isso como
uma verdade absoluta é preciso lembrar do
período em que o Brasil foi regido pelo regime
da posses, de 1822 a 1850, onde os
minifúndios se proliferaram e o império se viu
obrigado na primeira lei Agrária do Brasil (Lei
601 de 1850) a tentar regulamentar a questão
dos minifúndios e viabilizar a aplicação da
Função Social da Propriedade.
Diante dessas alegações e imposições
que em muitas das vezes se findam em

situações de violência e prejuízos materiais,
bem como ante ao não cumprimento da
Função Social da Propriedade por parte tanto
dos movimentos sociais quanto dos rurícolas,
o País se viu em meio à necessidade de
regulamentação destes casos, evitando os
prejuízos a ambas as partes e protegendo-as,
de certa forma.
Assim, as ações de regularização
fundiária no Brasil se iniciaram, entretanto,
sempre foram de extrema burocracia, que
dificultava tanto a regularização das
ocupações como as do domínio, para as
pessoas que buscavam a legalização e a
segurança jurídica dos bens imóveis que
adquiriram ou possuíam.
O governo sensibilizado e
pressionado veio ao longo de décadas
editando normas, leis, decretos entre outros,
até que chegar a uma “revisão geral”
buscando atualizar as legislações passadas
com a atualidade, que é a Lei 13.465/2017,
mencionando novidades acerca das
ocupações urbanas, rurais, e seus métodos de
regulamentação.
O dispositivo tem como principal
fulcro desburocratizar, agilizar e reduzir
custos das ações de regularização fundiária
rurais, e principalmente urbanas, trazendo
inovações acerca da legitimação para realizar
os pedidos e a abrangência a núcleos urbanos

informais.
O Governo alega que as disposições
da nova lei trazem mais agilidade e facilidade
de acesso para a obtenção de títulos das áreas
ocupadas; visto que grande parte se mantém
irregular e beneficia os ocupantes
aumentando o tamanho da área que poderá ser
legalizada, bem como o prazo de abrangência
para aqueles que compraram áreas ocupadas,
e permite a compra em valores mais baixos do
que os normais para estas áreas de ocupação.
Entretanto, diante destas inovações,
alguns se vêem ameaçados, pela suposta
“forma simples”, de se legalizar as famosas
posses e as vezes sem respeitar o direito de
propriedade.
Portanto, cabe aos proprietários se
resguardarem juridicamente dos possíveis
efeitos futuros causados pelas mudanças na
regularização fundiária, lembrando que
qualquer ato é passível de ser declaro nulo via
judicial se preencherem os requisitos legais.
No restante, quanto ao efeito prático
dessa alteração das legislações, caberá à
população interessada à percepção acerca das
novidades, se serão boas ou ruins para a
situação fundiária atual do País.
***___Irajá Rezende de Lacerda: é
advogado e Presidente da Comissão de
Direito Agrário da OAB/MT.
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EM CÁCERES

A unidade do SESI tem estrutura para receber alunos que não possuem computador em casa e disponibilizam tutores para tirar dúvidas das aulas online

SESI oferece 396 vagas para
educação de jovens e adultos
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

O

Serviço Social da Indústria
(Sesi-Cáceres) está com 396
vagas gratuitas para a Educação
de Jovens e Adultos (EJA). As
matrículas podem ser realizadas até o
mês de setembro na unidade do Sesi,
localizada na Rua da Maravilha, 1595,
Cavalhada. As vagas são para
modalidade de Educação a Distância
(EaD).
A EJA é destinada a pessoas
maiores de 15 anos para a conclusão do
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), e
18 anos para a conclusão do Ensino
Médio, que almejam a elevação de
escolaridade e a conquista por melhores
cargos no mercado de trabalho.
Com duração de 18 meses para
o Ensino Médio e 24 meses para o
Ensino Fundamental, as aulas serão
80% a distância e 20% presenciais. A
unidade do SESI tem estrutura para
receber alunos que não possuem

As aulas serão 80% a distância e 20% presenciais

PRIORIDADES CIDADÃS

Cáceres realiza hoje 1ª Conferência
Municipal de Vigilância em Saúde
Da Redação
Prefeitura de Cáceres juntamente
com a Secretaria Municipal de Saúde
e Conselho Municipal de Saúde de
Cáceres estará realizando nesta sexta feira

A

(18) a 1ª Conferência Municipal de
Vigilância em Saúde do município. O evento
terá por objetivo analisar as prioridades
constantes no Documento Orientador e
Foto: Sinpen

Debate foca o fortalecimento do SUS na comunidade

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

elaborar propostas para o fortalecimento dos
programas e ações de vigilância em saúde.
Na pauta, motivação, debater na
sociedade cacerense, a saber: Direito à
Promoção e Proteção da Saúde,
compreendendo a Vigilância em Saúde como
estratégia para o cumprimento da Promoção
e da Proteção como dos pilares do direito à
saúde; fortalecimento e reconhecimento do
território como espaço fundamental para a
implementação da política e das práticas da
Vigilância em Saúde e o controle social e
democracia participativa, com a construção
democrática de propostas para formulação
de uma política nacional de vigilância em
saúde.Ainda como objetivo, os
organizadores incluem propor diretrizes para
a formulação da Política Nacional de
Vigilância em Saúde e o fortalecimento de
ações de Promoção e Proteção à saúde. Já
como tema central, Vigilância em Saúde:
Direito, Conquistas e Defesa de um SUS
Público de Qualidade.
Desde a aprovação da Resolução
nº 535, vários debates ocorridos em torno do
tema, envolvendo conselheiros de saúde, a
academia e os movimentos sociais
apontaram para uma reformulação do eixo
principal e dos sub-eixos.
Como eixo principal, a Política
Nacional de Vigilância em Saúde e o
fortalecimento do SUS como direito à
Proteção e Promoção da Saúde do povo
Brasileiro. Como sub-eixo-1, o Lugar da
Vigilância em Saúde no SUS; Sub-eixo 2, a
responsabilidades do Estado e dos governos
com a vigilância em saúde; No sub-eixo 3,
Saberes, Práticas, processos de trabalhos e
tecnologias na vigilância em saúde e no subeixo 4, Vigilância em saúde participativa e
democrática para enfrentamento das
iniqüidades sociais em saúde.
A 1ª CMVS terá abrangência no
âmbito do Município de Cáceres, e será
realizada a partir das 7h00 desta sexta feira,
18, até as 17h00, na Faculdade do Pantanal FAPAN, na Rua São Luís, nº 2522, bairro
Cidade Nova.

computador em casa e também
disponibilizam tutores para o
esclarecimento de dúvidas durante as
aulas online.
“A EJA é a grande
oportunidade de concluir o Ensino
Básico e poder almejar sonhos maiores,
como a faculdade ou um novo cargo. A
educação a distância também dá
liberdade para que cada aluno estude no
horário e local que quiser”, ressalta o
superintendente do Sesi-MT, José Luiz
Méa.
Para realizar a matrícula, o
aluno pode ir até a unidade do Sesi ou
procurar o RH da indústria onde trabalha

e apresentar os documentos pessoais. Os
trabalhadores da indústria e dependentes
precisam apresentar os seguintes
documentos: cópia Carteira de
Identidade e da Carteira de Trabalho
(página da foto, qualificação civil e
contrato de trabalho), além do Histórico
Escolar original. Para dependentes, é
necessário apresentar também a
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Para a comunidade os
documentos solicitados são cópia da
Carteira de Identidade, CPF, cópia do
comprovante de residência e Histórico
Escolar Original. Mais informações
pelo telefone (65) 3222-1216.

FORMANDOS TÉCNICOS

IFMT/Cáceres festeja
os 37 anos de atuação

Da Redação
lgo simples, mas de suma
importância para os corpos docente e
discente do Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT) de Cáceres, antiga escola
Agrícola, ao cortar o bolo na tarde de ontem,
numa reunião festiva entre professores,
funcionários e alunos, em comemoração
interna alusiva aos 37 anos de fundação do
estabelecimento de ensino.
Conforme o diretor geral Salmo
César da Silva, a festa continua hoje, com a
inauguração do Auditório e Colação de grau
do curso Técnico Agropecuária Subseqüente
2016/2, a partir das 19h, no Auditório do
Campus. Também amanhã, sábado, acontece
neste tríduo festivo, a colação de grau dos
cursos superiores de Tecnologia em
Biocombustíveis e Engenharia Florestal
2016.
Salmo afirma que na segundafeira, (21), acontece a aula inaugural do
curso de Bovinocultura de Leite, modalidade
FIC, com a inovação este ano, extensiva a
estudantes bolivianos, uma forma de
intercâmbio cultural entre Brasil e Bolívia,
estreitando ainda mais os laços de amizade
transfronteiriços.
Explicando a fusão da Escola
Agrícola em IFMT, Salmo lembra que em
2008, com a expansão da rede federal de

A

educação profissional e tecnológica, as
escolas técnicas, agrotécnicas e centros
federais de educação tecnológica de Mato
Grosso passaram por nova
institucionalização integrando a base de
criação do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT.
Foi assim, que a Escola Agrotécnica Federal
de Cáceres tornou-se IFMT Campus
Cáceres, criado pela Lei nº 11.892/ 2008.
O Campus Cáceres é uma unidade
do IFMT, instituição ligada ao Ministério da
Educação e vinculada à Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica SETEC/MEC. Em 2010, a instituição
expandiu sua atuação com a implantação na
cidade de Poconé, do Núcleo Avançado do
Pantanal (NAPAN) para funcionamento sob
a coordenação pedagógica e administrativa
do Campus.
Hoje o IFMT Campus Cáceres
desenvolve educação tecnológica e
profissionalizante em diversos níveis de
formação desde a educação básica
fundamental, com os cursos de Formação
Inicial e Continuada FIC - voltado para a
formação de jovens e adultos das séries
iniciais, a cursos técnicos com formação
integrada ao ensino médio, pós-médio e
graduação.
Foto: Arquivo
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ATERRO SANITÁRIO

Gestor do município se comprometeu, a viabilizar com a maior brevidade possível a construção do aterro sanitário, segundo a resolução 404/2008 do CONAMA

Termo assinado com o MPE
m do lixão em Araputanga
MPE/FA-Redação
Foto: F.A

Resolução 404/2008 do CONAMA.
Embora seja proibido o uso
do fogo do lixo, desde junho/17 a
fumaça tem propagado em extensões
superiores a quinhentos metros,
alcançando condutores e pessoas
que passam pela MT-175.
Ao assinar o TAC, o gestor
está ciente que não pode promover a
queima de resíduo sólido e ou de
rejeitos, na área do local onde hoje
está o lixão.
“Apertando o cerco” ao
gestor, com a finalidade de resolver o
descarte público de
aproximadamente dez toneladas
diárias de lixo, a céu aberto, que
perdura por decênios, o prefeito fica
comprometido em promover dentro
de 30 dias medidas emergenciais
TAC ﬁrmado com o MPE, visa pôr ﬁm ao lixão a céu aberto mitigadoras como: isolamento de
toda área, placas de advertência e
Ministério Público de Mato
dez páginas prevê a adoção de apresentar o Plano Municipal de
Grosso, por meio da
medidas mitigadoras emergenciais Gestão Integrada de Resíduos
Promotora de Justiça
no sistema de coleta e acomodação Sólidos; iniciar a implantação da
Mariana Batizoco Silva, assinou
de resíduos sólidos no Município de coleta seletiva e separação em
TAC – Termo de Ajustamento de
Araputanga e, a regularização e galpão de triagem, em área adequada
Conduta com o representando o
efetivo funcionamento do aterro com recicladores utilizando, nas
Município de Araputanga, prefeito
sanitário.
atividades, equipamentos de
Joel Marins de Carvalho, visando
O Gestor do município se Proteção Individual.
pôr fim ao lixão a céu aberto,
comprometeu, a viabilizar com a
Ao assinar a avença, o
próximo ao campo de pouso
m a i o r b r e v i d a d e p o s s í v e l a município recebeu prazo de 60 dias
clandestino, a leste da cidade.
construção do aterro sanitário, para promover campanhas de
O documento composto por
segundo as especificações da educação ambiental, sensibilização

O

CHIQUITANOS

ambiental da população, incentivo à
reciclagem de materiais tendo por
finalidade reduzir o volume de
resíduos sólidos urbanos.
D eco r r id o s tr ês mes es
completos da assinatura do TAC, a
gestão pública deve estar em
condições de pôr em prática, a
separação prévia do material
reciclável em um galpão de triagem;
promover a compactação e
espalhamento do lixo
semanalmente, evitando a abertura
de valas que possam atingir o lençol
freático e construir drenos para
escoamento da água e chorume,

evitando a poluição de corpos d'água
superficiais como rios, córregos e
lagos;
Após o início do
funcionamento do aterro sanitário,
proceder a cobertura definitiva do
solo com uma camada de solo
argiloso de 50 a 60 cm e posterior
plantio de grama ou espécies
vegetais, prevendo multa de
R$500,00 por dia ou por evento ao
Chefe do Poder Executivo e de
R$50.000,00/dia ao Secretário
Executivo do Consórcio Nascentes
do Pantanal, caso não cumpram com
o acordo no prazo estipulado.

DROGA E MUAMBA

Policia estoura Boca
da Marli em Pontes
PJC c/ Redação

A

pós investigações os
Policiais Civis da Delegacia
de Pontes e Lacerda
estouraram a boca de fumo
conhecida como a “Boca da Marli”,
na residência localizada no bairro
Jardim Morada da Serra os policiais
encontraram uma grande porção de
Pasta Base, 28 porções prontas para
comercio, Pen Drive, dinheiro,
maquina fotográfica, além de 470
reais em dinheiro trocado.

Mesmo após o flagrante na
residência onde foi encontrado o
material ilícito a suspeita Marli
Batista de 48 anos negou ser a dona
da boca de fumo e do entorpecente.
O delegado de Policia Civil Carlos
Bock que acompanhou o flagrante
ressaltou que a acusada já estava
sendo monitorada e que mesmo
negando já tem provas contundentes
sobre o seu envolvimento no
comercio de drogas.
Foto: PJC-MT

Projeto atendeu mais de 1.500
pessoas em Conquista D'Oeste
Setas c/ Redação

O

projeto Chiquitanos,
desenvolvido pela Secretaria
de Estado de Trabalho e
Assistência Social (Setas), realizou
3.160 atendimentos para 1.591
pessoas, entre os dias 9 e 11 de agosto,
durante ação realizada em Conquista
D'Oeste. A ação teve o apoio da
Secretaria Nacional de Direitos
Humanos (SDH) e diversos entes
estaduais e federais.
Em 2017, a Setas vai
percorrer nove municípios matogrossenses para garantir a redução no
índice de povos indígenas que ainda
não possuem documentação básica e,
por esse motivo, não têm acesso aos
principais direitos de cidadania.
O projeto já passou por Vila
Bela da Santíssima Trindade e
também em Porto Esperidião, onde
foram realizados 3.265 atendimentos
de cidadania beneficiando 183
pessoas, enquanto em Vila Bela 678
índios chiquitanos foram atendidos.
O cronograma prevê ainda
que serão atendidas as populações
indígenas de Rondolândia,
Campinápolis, Santo Antônio do
Leste, Novo São Joaquim, Ribeirão
Cascalheira e General Carneiro.
Durante o atendimento são
realizas a solicitação e 2ª via de
Certidão de Nascimento, Casamento e
Óbito, emissão de Carteira de
Trabalho, 2ª via de CPF, fotos 3/4,
fotocópia, orientações e
encaminhamentos sobre programas
sociais. A Secretaria de Estado de

Saúde (SES) faz a declaração de
nascido vivo e emissão de cartão SUS.
E a Secretaria de Estado de Segurança
(Sesp) leva o Instituto de
Identificação para a emissão de
Carteira de Identidade (RG) 1ª e 2ª
via. A Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer (Seduc),
realiza a emissão de escolaridade e
cadastro de estudantes.
A Secretaria de Estado de
Trabalho e Assistência Social (Setas)
irá percorrer nove municípios matogrossenses para garantir a
documentação básica aos povos
indígenas que ainda não possuem e
acesso aos principais direitos de
cidadania.

Também são parceiros no
Projeto o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, Ministério Público Federal
(MPF) com orientações jurídicas, a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
com orientações e Registro
Administrativo de Nascimento de
Indígena (Rani), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) com solicitação de 1ª via de
CPF, Justiça Comunitária com
orientação jurídicas, Defensoria
Pública com atendimentos jurídicos e
encaminhamentos, Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN) com
palestras e distribuição de material
educativo e o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Marli (doc/acima esq.) estava sendo monitorada

Foto: Jana Pessoa

Projeto inseriu comunidade indígena na inclusão cidadã
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MUDANÇA NO STAFF

Danzer foi anunciado como novo diretor geral da Faespe, substituindo o professor Horn que deixa o comando e deve continuar como assessor especial da Reitoria

Reitoria da Unemat oficializa
novo diretor geral da Faespe
Assessoria c/ Redação
Foto: Lygia Lima

das dificuldades, ficaram.
Também, tenho que
agradecer imensamente ao
professor Milton Chicalé
(assessor de contas, convênios e
contratos) que muito tem
contribuído para o processo de
modernização da Fundação. Peço
que vocês apóiem o Danzer nesse
novo desafio e juntos possamos
fortalecer nossa fundação que
tem um papel social muito
importante nesse Estado”,
afirmou.
Marcelo Horn afirmou
que deixa a Faespe, mas estará a
disposição da Reitoria para
ajudar e que também irá
acompanhar de perto todo o
processo envolvendo a
instituição a fim de demonstrar a
transparência dos atos adotados
em todos os convênios. “Estou
encerrando um ciclo na minha

Reitora Ana Di Renzo, oficializa Danzer na Faespe

A

reitora da Universidade
do Estado de Mato
Grosso , professora Ana
Di Renzo, promoveu mudanças
no seu primeiro escalão e na
diretoria da Fundação de Apoio
ao Ensino Superior Público
Estadual (Faespe).
Na manhã de ontem, (17)
o servidor técnico-administrativo
e pró-reitor de Administração,
Valter Gustavo Danzer foi

anunciado como o novo diretor
geral da Faespe, em substituição
ao professor Marcelo Geraldo
Horn que deixa o comando e deve
continuar como assessor especial
da Reitoria. Di Renzo, deve
anunciar nos próximos dias o
novo pró-reitor de Administração
em lugar de Danzer.
Durante a transmissão de
cargo, a reitora agradeceu o
trabalho de Marcelo Horn a frente

da Faespe, função que ocupou
durante sete anos. “Sabemos que
estamos passando por um
momento difícil, mas tenho
certeza que seremos melhores.
Nossa intenção é ajudar e
melhorar os procedimentos para
que saiamos fortalecidos, e neste
momento não queremos
penalizar ninguém, por isso
agradeço a cada um dos
servidores da Faespe, que apesar

vida, e tenho que agradecer a
confiança a mim depositada
nesses sete anos” afirmou.
O novo diretor geral da
Faespe, Valter Danzer, agradeceu
a confiança depositada durante os
sete anos em que esteve a frente
da Pró-reitoria de Administração
e também nesse novo desafio.
“Quero pedir aos servidores da
Faespe que me acolham nessa
família e que me ajudem a
desenvolver um bom trabalho
aqui. Eu estou chegando e vou
aprender com vocês”.
A cerimônia de posse foi
acompanhada também pelos próreitores de Planejamento de
Tecnologia da Informação
(PRPTI), Francisco Lledo dos
Santos e Pró-reitor de Gestão
Financeira, Alexandre Porto e
Diretor de Comunicação da
Unemat, Weily Toro Machado.

TRÂNSITO SEGURO

Prefeitura de Cáceres melhora
a sinalização na Praça da Feira
Assessoria

Foto: Taís Sabino

DANÇARAM KATIRA

Suspeita são grampeados pelo
Gerfron com carros roubados
Gefron c/ Redação

P

oliciais militares do
Grupo Especial de
Segurança de
Fronteira, (Gefron)
recuperaram ontem, (17), dois
veículos produtos de roubo, no
assentamento Katira, em
Cáceres. Foram detidos L.E.A
de 20 anos e N.A.C.T de 26
anos e recuperados um veículo

Fiat Strada branco e um
veículo Corolla verde.
A equipe volante do
Gefron, foi acionada via Base
Operacional para dar apoio a
uma outra equipe do Gefron
que estava no Assentamento
Katira, verificando uma
denúncia de dois veículos
produto de roubo.
Foto: Gefron-MT

Veículos tinham destino certo, virar cocaína

Ao chegar no local a
equipe já deparou com um dos
suspeitos detido por outra
equipe do Gefron, sendo que
outro suspeito fora
encaminhado para Hospital
Regional de Cáceres, tendo
em vista no momento que
percebeu que seria abordado
efetuou disparos contra equipe
e saiu em fuga, sendo
posteriormente alvejado e
encaminhado ao atendimento
médico.
Foi realizada checagem
e busca nos veículos e
contatado sinais de
adulteração, após checagem
via chassis foi constatado
ambos produto de roubo. Com
certeza, os ladrões pretendiam
vazar pela fronteira até SanMatias na Bolívia, onde os
carros roubados s eriam
trocados por droga. Diante dos
fatos todos foram
encaminhados para Defron,
para as devidas providência.

Mudanças já desafogam o fluxo nas horas de pico

N

a tentativa de
melhorar o trânsito da
cidade e torná-lo mais
seguro, a Prefeitura Municipal
d e C ácer es , atr av és d a
Coordenadoria de Trânsito,
instalou placas no semáforo da
Praça da Feira, entre Padre
Casemiro e Rua dos Operários,
orientando os condutores a não
realizarem a manobra para a
esquerda no sinal.
O prefeito Francis
Maris se preocupa com o
trânsito de Cáceres e busca
realizar mudanças que possam
reforçar a segurança e a fluidez
das ruas e avenidas para os
motoristas, ciclistas e
pedestres.
Para Francis Maris,
Cáceres cresceu, “hoje somos
uma cidade com mais de 90 mil

habitantes, já fizemos vários
investimentos no trânsito, a
regularização dos fiscais,
compra de semáforos
modernos, com luz de LED,
que além de chamar mais a
atenção, gera uma economia
de energia e necessita de menor
manutenção, placas de
sinalização, na vertical e
demarcações horizontal, faixa
de pedestre, palestras
orientativas em escolas,
faculdades e empresas”, disse.
Todas as mudanças
também precisam da
compreensão e colaboração da
população para tornar o
trânsito mais humanizado.
Pois, toda reforma é feita
pensando no bem coletivo e em
melhores condições de
trafegabilidade.
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA
PELO CARTÓRIO.
#184915 DEVEDOR: AGNALDO DO CARMO JESUS ME- CPF.: 00.817.816/0001-02- RUA DAS GRANADAS, 98 -VILA MARIANA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#184826 DEVEDOR: DIANICLEY M.DE S. BALDUINO - CPF.: 05.313.376/0001-70- RUA DAS SIRIEMAS, 121 -VILA MARIANA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item K da tabela D de custas
#184903 DEVEDOR: EMANUEL F.L. DE OLIVEIRA - ME - CPF.: 33.056.862/0001-95- RUA DOS PARECIS, 146 -JARDIM LUCELIA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela D de custas
#184927 DEVEDOR: FABIO F. DE SOUZA - ME - CPF.: 09.525.267/0001-77- RUA DAS SAMAMBAIAS, 2 -OLHOS DAGUA 0-CACERES MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item K da tabela D de custas
#184816 DEVEDOR: J O DE CARVALHO FILHO-ME - CPF.: 04.338.019/0001-01- RUA DAS ARARAS, 199 -JARDIM MARAJOARA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#184588 DEVEDOR: JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF.: 474.813.238-87 - RUA JOAO PESSOA, 40 -CENTRO -CACERES -MT Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#184952 DEVEDOR: LIGA ESPORTIVA DE EVENTOS - CPF.: 08.783.170/0001-00- RUA DOS MOREIRA-CAVALHADA, 200
CAVALHADA II -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#184789 DEVEDOR: PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF.: 927.886.108-15 - RUA DOS CAMPO VIDAL, 66 -CAVALHADA -CACERES MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item C da tabela D de custas
#184695 DEVEDOR: RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ - CPF.: 029.215.998-64 - AV PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, -CAVALHADA
-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item I da tabela D de custas
#184848 DEVEDOR: SERVICE FESTA ARTIGOS PARA FESTA LT- CPF.: 06.143.611/0001-75- AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 614 JARDIM SAO LUIZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item E da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17
HORAS.
Cáceres-MT, 17 de agosto de 2017.
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO
CARTÓRIO.
#185144 DEVEDOR: A J GARCIA DE OLIVEIRA - ME - CPF.: 06.949.668/0001-66- R PADRE CASSEMIRO 976 -CENTRO -CACERES -MT Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: PREDILETA MT DIST MEDIC LTDA - Favorecido: PREDILETA MT DIST MEDIC LTDA Valor do
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#185019 DEVEDOR: ALFREDO JOSE GARCIA DE OLIVEIRA E C- CPF.: 06.949.668/0001-66- RUA PADRE CASEMIRO, 976 -CACERES -MT Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BR- Favorecido: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRAS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#185025 DEVEDOR: GL MARQUES ME - CPF.: 05.662.065/0001-16- AV DEPUTADO DORMEVIL COSTA FARIA -JD SAO LUIZ -CACERES MT - Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: EDITORA RIDEEL LTDA - Favorecido: EDITORA RIDEEL LTDA Valor do titul Item J da
tabela D de custas
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PEDRA NA CHUTEIRA

O Dourado tem 16 pontos e está a quatro pontos de distância do G-4, e quem ocupa coincidentemente a quarta colocação é o Salgueiro, adversário da rodada

Desfalcado Cuiabá encara o
Salgueiro precisando vencer
Redação c/ O.E

Foto: Arquivo

S

em vencer há quatro
jogos, o Cuiabá viu o G-4
da Série C do Campeonato
Brasileiro mais distante, e
restando somente mais quatro
rodadas, para se classificar, o
time mato-grossense só tem um
resultado possível: a vitória.
Pra complicar o bicho, no
jogo do próximo domingo contra
o Salgueiro, o técnico Moacir
Júnior terá três desfalques por
suspensão.
No último domingo, no
empate em 1 a 1 diante do

Fortaleza, o Cuiabá recebeu
diversos cartões amarelos e entre
eles os pendurados Bruno Sávio
e Bileu, que precisarão cumprir
suspensão automática contra o
Salgueiro.
O goleiro Henal também
não poderá entrar em campo
porque após o fim da partida foi
expulso.
No lugar do atacante
Bruno Sávio, Robinho surge
como a primeira opção. Mas
Elton Martins pode aparecer no
time titular também. Léo Salino

pode substituir Bileu, que
marcou o gol de empate diante
do Tricolor do Pici. Fábio Souza,
que retorna de suspensão corre
por fora por uma vaga no time
titular. No gol não tem segredo,
Douglas Dias vai ocupar a vaga
de Henal.
O Dourado tem 16 pontos
e está a quatro pontos de
distância do G-4, e
coincidentemente quem ocupa a
quarta colocação é o Salgueiro,
adversário desta próxima
rodada.

GRUPOS DE BASE

Arbitral define o formato
do Sub-17 com doze times

O

s clubes definiram o
formato de disputa do
Campeonato Matogrossense Sub-17, em arbitral
realizado na tarde da última
terça-feira, na sede da Federação
(FMF). Em princípio, 12 times
confirmaram participação na
competição de base, que tem
início previsto para 1º de
outubro.
No arbitral ficou
definido, que os 12 times serão
divididos em três grupos com
quatro equipes em cada. No
Grupo 1 terá Sinop, Juara,
Luverdense e Grêmio Sorriso.
No Grupo 2 União, Academia,
Dom Bosco e Ação jogarão entre
si. E no Grupo 3 fazem parte
Mixto, Cuiabá, Poconé e
Cacerense.
O formato de disputa será
o mesmo do Mato-grossense
Sub-19, que definiu os seus
finalistas no último fim de
semana. Todos jogam contra
todos dentro do grupo em ida e
volta, os dois melhores de cada
grupo avançam para as oitavas
de finais.
Na seqüência, os seis

classificados jogarão no sistema
mata-mata. Os três vencedores e
o quarto melhor time em
aproveitamento percentual
durante toda a competição,
incluindo primeira e segunda
fase, seguirão para as semifinais.
Sempre as equipes com
melhores campanhas farao a

segunda partida dentro de seus
domínios.
O Operário Várzeagrandense e o Operário Ltda.
insatisfeitos com a nova gestão
da FMF e com o formato de
disputa do Sub-17, desistiram de
participar desta competição de
base.

Para o Cuia, empate não refresca na Arena Pantanal

Porém entre as duas
equipes estão Remo e BotafogoPB, 5º e 6º respectivamente.
O jogo pela 15ª rodada da
Série C do Brasileiro entre
Cuiabá e Salgueiro será no

próximo domingo, às 18h, na
Arena Pantanal e o Dourado da
terra do sol presente, quer melar
a aposta do adversário, que
acredita numa vitória em terras
cuiabanas.

Foto: Olho do Esporte

Garotada Operariana ficará fora do certame
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Flores multicolorida a elegante Kelly
Prado, aniversariante de hoje, que
comemora a data ao lado do maridão,
amigos e colegas do Sebrae. Que o seu dia
seja cheio de alegrias do início ao fim, e que
a felicidade permaneça sempre do seu lado!
Feliz Aniversário!

By Rosane Michels

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

Com ligeiro atraso, mas ainda em tempo
parabenizamos a querida Claudia Vilela pela
passagem do seu natalício. Milhões de felicidades,
saúde e prosperidades nesse novo ano.

***************************
Áries

Leão

A Lua começa a caminhar através de
Câncer e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando um dia de maior
envolvimento com seus familiares e a
vida doméstica. O dia é ótimo para
romper positivamente com padrões que
já não trazem nenhuma felicidade. Você
estará mais interiorizado e voltado para o
passado.
A Lua começa a caminhar através de
Câncer e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando um dia de interiorização
e necessidade de distanciar-se da vida
social e dos amigos. O dia é ótimo para
cuidar da saúde, através de atividades que
unam mente e corpo, como o yoga e a
meditação. Você estará mais voltado para
o seu mundo emocional.

Virgem

Que todos os seus sonhos sejam realizados e
todos os seus desejos alcançados. Feliz
Aniversário Helena Silva!

A Lua começa a caminhar através de
Câncer e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando mudanças estáveis e
positivas em suas finanças. Um bom
contato comercial pode ser feito e
provocar algumas transformações
rápidas em sua vida material. Uma boa
notícia envolvendo o aumento de seus
rendimentos pode chegar.

A Lua começa a caminhar através de seu
signo e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando um dia de abertura e
boas novidades. O dia promete ser
tranquilo e agradável, com algumas
mudanças positivas e projetos seguindo
em frente. Fique atento a novas
oportunidades na vida pessoal e
profissional, que certamente surgirão.

A Lua começa a caminhar através de
Câncer e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando um dia de maior
movimento na vida social e aproximação
de amigos, novos e antigos. O momento
pode envolver a chegada ou negociação de
um projeto em equipe, ou mesmo a
renovação de uma equipe de trabalho. O
dia é ótimo para sair e divertir-se.

A Lua começa a caminhar através de
Câncer e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando um dia de movimento
e boas novidades relacionadas aos seus
projetos profissionais e planos de
negócios. O momento pode envolver a
aprovação de uma promoção ou mesmo
um novo projeto, que trará algumas
mudanças importantes à sua vida.

A Lua começa a caminhar através de
Escorpião Câncer
e recebe um ótimo aspecto de

A Lua começa a caminhar através de
Câncer e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando um dia de movimento
agradável e positivo em seus
relacionamentos. Você estará mais aberto
e comunicativo, mais voltado para os
amigos e pessoas importantes de sua
vida. Uma nova parceria comercial pode
começar.

A Lua começa a caminhar através de
Aquário Câncer
e recebe um ótimo aspecto de

A Lua começa a caminhar através de
Câncer e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando um dia de
movimento, especialmente se estiver
envolvido com a comunicação. Uma
viagem rápida pode acontecer, assim
como uma reunião de negócios
importante, que traz uma
oportunidade de acordos e contratos.

A Lua começa a caminhar através de
Capricórnio
Sagitário Câncer
e recebe um ótimo aspecto de
Urano deixando você mais fechado e
voltado para suas emoções mais
profundas, que passam por um
momento de mudanças e libertação. O
momento pode envolver a chegada de
uma boa notícia relacionada a um
empréstimo ou parceria financeira.

Festejando o resultado Positivo de exame de gravidez o casal Ricardo
Vanini e Gislaine Fernandes. Que o bebê venha com muita saúde.
Parabéns!

Gêmeos

Libra

Urano indicando um dia de movimento
agradável, especialmente no trabalho.
Um projeto, já em andamento, pode
dar um passo à frente. Ou, uma boa
notícia pode chegar, relacionada a um
novo projeto ou mesmo a um novo
emprego.

Câncer

Urano indicando um dia de movimento
agradável e com mudanças positivas
relacionadas a projetos de médio prazo,
pessoais e profissionais. Um novo
projeto envolvendo pessoas ou empresas
estrangeiras pode ser aprovado. Viagens
internacionais são favorecidas.

Peixes

A Lua começa a caminhar através de
Câncer e recebe um ótimo aspecto de
Urano indicando um dia de movimento
em sua vida social e aproximação de
amigos. O momento pode indicar a
chegada de um novo romance, que
começa imediatamente a ser desenhado
pelo Universo. Se já for comprometido,
aproveite o dia com seu amor.

