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FIFOPAN

Cáceres sedia o I Festival Internacional de
Folclore do Pantanal no mês de setembro
Foto: Devair Salles

O I Festival Internacional de Folclore do Pantanal (I FIFOPAN)
que acontecerá em Cáceres de 06 a 08 de setembro e em Cuiabá de 09 a 11
de setembro, é um evento de danças folclóricas sem fins lucrativos.
Página 03

ASSISTÊNCIA

Rio Branco será sede na regionalização do
serviço de acolhimento em Mato Grosso

Foto: Assessoria/Setas

Grupo Parafolclórico Vitória Régia

BLITZ

Cidade de Rio Branco foi escolhida em substituição a Porto Alegre do Norte

Operação Lei Seca autua 112
condutores no interior do Estado

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) pactuou nesta quartafeira (20.07) a escolha de Rio Branco, em substituição a Porto Alegre do
Norte, como um dos municípios sede para o serviço de regionalização de
acolhimento em Mato Grosso. Página 06

Foto: Assessoria

Em seis ações
realizadas em quatro
municípios pela Operação Lei
Seca em Mato Grosso, foram
realizados 33 flagrantes por
embriaguez no trânsito e 93
autuações por alcoolemia.
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Várias blitz foram realizadas em Cáceres

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eduardo Botelho propõe lei para instituir
turismo rural familiar em Mato Grosso

Página 04

Foto: Reprodução

Para oferecer às famílias de
pequenos agricultores novas opções para
geração de renda, sem agressão ao meio
ambiente, o vice-presidente da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso (ALMT),
deputado Eduardo Botelho (PSB),
apresentou projeto de lei que propõe a
instituição do “Turismo Rural na Agricultura
Familiar”. Página 05

Café da
Manhã
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Deputado Eduardo Botelho
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Reforma previdenciária e privilégios

Faróis baixos e
razoabilidade
Todo ato normativo, seja lei, resolução,
portaria, etc. deve, desde o seu processo de
criação, observar alguns princípios, dentre eles
o da razoabilidade e da proporcionalidade.
Tampouco o aplicador da lei, no caso concreto,
deve deixar de agir com a razão e o bom senso.
A lei de trânsito brasileira traz diversos
dispositivos nos quais o princípio da
razoabilidade se impõe, de tal modo que a
punição para o condutor que foi pego trafegando
em velocidade maior que a permitida para o
local é maior, ou menor, na proporção da
velocidade empregada.
Assim como a norma deva se amoldar
aos princípios em alusão, a aplicação desta
mesma também deve ser feita com bom senso e
lógica. Por isso, em determinadas situações, se
for possível sanar a irregularidade no local que
motivou da infração, o veículo poderá ser
retirado por condutor regularmente habilitado;
ao passo que, se isso não ocorrer, será recolhido
o certificado de licenciamento.
O agente de trânsito, portanto, não age
apenas de modo vinculado, mas tem sim
discricionariedade na aplicação das normas de
trânsito, devendo agir com bom senso, sem
desprezar a supremacia do interesse público,
que é outro princípio basilar do Código de
Trânsito Brasileiro, principalmente com o
advento da obrigação de que os veículos
trafeguem com o farol baixo ligado em rodovias
federais ou estaduais, desde o dia 8.
Alternativamente, alguns carros já são
fabricados com a função DRL, ou seja, um farol
que é acionado automaticamente logo que o
veículo é ligado, exercendo a mesma função que
a luz baixa. Por outro lado, a nova lei não aceita
outras formas de iluminação, tais como as
lanternas e os faróis de neblina. Logo, na dúvida
em relação à função DRL, o ideal é deixar os
faróis baixos ligados nas rodovias.
Em Mato Grosso, quase 2 mil multas
foram aplicadas desde o dia 8 de julho em
virtude da desobediência à nova lei. Ocorre que
há rodovias dentro das cidades. E de acordo com
o Departamento Nacional de Trânsito, mesmo
em tais situações a lei deve ser aplicada.
Em Cuiabá, a via que dá acesso à vários
condomínios residenciais e à sedes de empresas
(a chamada estrada Guia), apesar de estar dentro
da cidade, é uma rodovia. A mesma coisa com
relação à Avenida Fernando Correa. Sim, ela é
uma Rodovia Federal, nada obstante tenha
dezenas de quilômetros dentro do perímetro
urbano. Logo, nunca serão demasiadas as
informações sobre tais localidades, bem como a
aplicação da norma com razoabilidade, pois a
lei determina que se imponha a penalidade para
o infrator, mas o agente de trânsito pode e deve
agir de forma razoável.
Isso significa que o agente de trânsito
está impedido de cumprir a lei, mesmo que seu
superior hierárquico assim oriente? Não. Jamais
poderá deixar de cumprir a lei. Porém, se faz
mister aplicá-la com bom senso. E se alguém for
ser multado por ter trafegado com o farol baixo
desligado nas referidas localidades urbanas,
mormente nestes primeiros dias, pode e deve
recorrer da decisão administrativa, justamente
com base no princípio da razoabilidade.
Por fim, vale refletir: adquirir o hábito
de ligar os faróis baixos também constitui um
ato de bom senso e não traz prejuízo algum,
assim como já se criou o costume de afivelar o
cinto de segurança para trafegar, o que era algo
impensado pela maioria das pessoas antes de
1998, quando entrou em vigor o atual Código de
Trânsito. E vamos progredindo, exercitando: o
pensar, o opinar, o discordar com respeito, o
aprender e o contribuir.

Há décadas todos os governos,
desde Sarney até o interino, farinha do
mesmo saco, que apoiou Lula/Dilma,
Michel Temer, usam de mentiras sobre o
deficit da Previdência para cortar benefícios
e jogar a carga da corrupção e da gestão
incompetente nas costas dos trabalhadores
do setor público e privado, para "solucionar
o problema".
Governantes que legislam em causa
própria, que criam privilégios para si, para
seus familiares, que se utilizam das
estruturas do poder para benefícios
próprios, popularmente entendidos como
mordomias, altos salários e outras mutretas,
enquanto a população sofre com uma carga
tributária enorme, governantes que no
exercício do poder não têm
responsabilidade com os gastos públicos e
não conseguem atender níveis de eficiência,
eficácia e efetividade, não têm moral para
propor reformas que, na verdade, apenas
irão mais sofrimento, fome e miséria ao
povo brasileiro.
Enquanto os trabalhadores e a
classe média baixa precisam mourejar
durante mais de 35 anos, de trabalho duro,
uma jornada de trabalho de 184 horas, além
de mais de duas outras horas diárias para o
deslocamento de casa para o trabalho e vice
versa, para, ao final da vida, receberem
menos ou apenas um salário mínimo, os
marajás de nosso “Estado democrático de
direito”
continuam aumentando seus
salários, diversas vantagens, como auxílio
moradia, férias/recesso duas vezes por ano,
auxílios diversos e tantas mordomias que
representam um escárnio ante o que o povão
recebe. Nada disso é levado em conta
quando os governantes usam de verdadeiro
terrorismo verbal e burocrático para tentar
demonstrar que um dos grandes problemas
do país é o buraco da Previdência.
No entanto, nada falam e nada
fazem para cortar os privilégios de uma elite
que ganha altos salários e muitas mordomias
e se aposenta com até um mes na função,
como aconteceu em Mato Grosso há alguns
anos, quando um presidente da Assembleia
Legislativa, sendo o segundo substituto do
governador que se afastara para concorrer a
outro cargo eletivo, acabou aposentando
como ex-governador, com pouco mais de
um ano como governadores tampões ou
substitutos; deputados federais, estaduais,
governadores, presidentes da Republica,
ministros, conselheiros de Tribunais de
Contas e de outras instancias da
administração pública se aposentam com
menos de oito anos de “trabalho”, com todas
as mordomias, além de vários que
acumulam três, quatro ou até cinco
aposentadorias. Enquanto isso, os
trabalhadores que ganham um salário
minimo de fome se aposentam com a média
das contribuições dos últimos cinco anos,
valores corroidos pela inflação para
sustentarem suas famílias que continuam na
pobreza e na miséria. Boa parte dos
aposentados brasileiros, tanto urbanos
quanto rurais, precisam de programas como
bolsa família, sacolões ou caridade pública
para sobreviver e sustentar as famílias.
Atualmente, existem 28,2 milhões
de aposentados no Brasil que recebem pelo

INSS. Destes, 760 mil recebem menos que
um salário mínimo; 66,8% ou 17,4 milhões
recebem apenas o piso básico que é de R$
880 reais, praticamente um salário mínimo;
9,8 milhões recebem entre dois a cinco
salários mínimos e apenas 0,6% ou 180 mil
aposentados recebem o teto máximo que é
de R$ 5.189,82 e 93 mil recebem acima
desse teto.
Em um país com tanta corrupção,
com tantas quadrilhas de colarinho branco
aliadas de empresários corruptos, com
tantos privilégios para governantes e
gestores de alto escalão falar em cortar
benefícios das classes baixa e média baixa
que ganham uma miséria é uma vergonha,
um acinte, um desrespeito, uma injustiça,
uma afronta a democracia e "a justiça
social".
A corrupção, segundo um
procurador da República que entregou ao
Congresso Nacional um projeto de lei
popular, de iniciativa do MPF como forma
de se combater a corrupção em nosso país, é
responsável por um buraco/roubo dos cofres
públicos na ordem de R$ 200 bilhões por
ano. Segundo o TCU, o Brasil “perde”
anualmente em torno de R$ 150 bilhões com
obras paradas, como as do VLT em Cuiabá.
Só o pagamento de juros sobre uma
dívida pública que cresce bilhões a cada ano,
o Brasil em 2015 gastou mais de R$ 450
bilhões em 2015 que, ao ser adicionados à
rolagem e amortização, atingiu quase R$
900 bilhões, ou praticamente 48% do
Orçamento Geral da União.
A sonegação e a inadimplência
representam mais de R$ 250 bilhões por ano
e a renúncia fiscal por parte da União, dos
Estados e Municípios chega a mais de R$
200 bilhões por ano. Ou seja, existe uma
incompetência generalizada por parte dos
governos federal, estaduais e municipais
para acabarem com esses buracos ou ralos
por onde escoam bilhões ou quase um
trilhão de reais por ano.
Ao invés de buscar ser mais
eficiente na gestão pública, nossos
governantes cortam recursos para políticas
públicas, como educação, saúde, segurança,
saneamento e meio ambiente, infraestrutura
e outras mais e agora vêm com uma proposta
indecente para marginalizar ainda mais
milhões de trabalhadores, atualmente
aposentados ou já no mercado de trabalho e
que ao se aposentar em um futuro próximo
irão viver na miséria e na exclusão social.
Isto não é justo e nem humano.
Se for para cortar na carne porque
não começar acabando com tantos
privilégios, mordomias e mutretas dos
governantes e gestores que também
acumulam privilégios? Boa parte, para não
dizer a maioria, de nossos governantes na
verdade são grandes demagogos e
exploradores do povo! São eleitos ou
nomeados para defenderem interesses e
aspirações da população, mas usam as
estruturas de poder para se locupletarem e
defenderem seus interesses imediatos ou
dos grupos que representam.
Juacy da Silva é professor universitário,
titular e aposentado, mestre em sociologia,
colaborador e articulista. E-mail:
professor.juacy@yahoo.com.br
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VAGA ESTÁGIO
O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste
publicou na terça-feira (19) o Edital nº 011
para processo seletivo de estagiários de
nível superior. Serão apenas dois dias para
as inscrições, que iniciam no dia 25 e
terminam no dia 27 de julho de 2016. O
estagiário selecionado trabalhará no setor
de protocolo do IFMT Campus Fronteira
Oeste. O candidato deverá estar cursando e
frequentando regularmente o curso de
graduação nas área de Tecnólogo em
Comércio Exterior, Administração Pública,
Administração de Empresas, Letras,
Tecnólogo em Redes de Computadores,
Pedagogia, Física, Direito ou outros cursos
de nível superior.
TORNOZELEIRAS/NOVAS
MEDIDAS
Será anunciado hoje as 8h 30 novas medidas
para aprimorar a estrutura de
monitoramento dos reeducndos que
receberem o benefício da liberdade com uso
de tornozeleira. As novas medidas serão
anunciados pelas Secretarias de Segurança
Pública e de Justiça e Direitos Humanos, em
conjunto com o Poder Judiciário com a
presença dos secretários Rogers Jarbas
(Sesp), Márcio Dorilêo (Sejudh) e do juiz
Geraldo Fidelis, da 2ª Vara de Execuções
Penais de Cuiabá.
SEMINÁRIO ELEIÇÕES 2016
Acontece no dia 03 de agosto o Seminário
Eleições 2016 promovido pelo Tribunal de
Contas de Mato Grosso – TCE. O evento é
aberto a prefeitos e vereadores que buscam a
reeleição. O objetivo é capacitar os
candidatos sobre as regras vigentes para a
propaganda eleitoral, prestação de contas de
campanha e condutas vedadas durante o
pleito. As inscrições pode ser efetivadas
pelo site do TCE. Serão abordados no
seminário vários temas, entre eles: O que a
sociedade e os órgãos de controle esperam
dos gestores públicos em tempo de crise;
Lei de Responsabilidade Fiscal e
Mecanismos legais de equilíbrio das contas
públicas.
TURISMO NO BRASIL
Em 2015, o Brasil foi o destino escolhido
por 6,3 milhões de turistas estrangeiros.
Destes, 95,5% afirmaram que tem intenção
de retornar ao país. A constatação faz parte
d a D e m a n d a Tu r í s t i c a
Internacional , do Ministério do
Turismo, divulgada nesta quarta-feira (20).
Ainda segundo a pesquisa, 86,5% dos
entrevistados avaliaram que a viagem
superou ou atendeu plenamente as
expectativas. Entre os fatores que
contribuíram para o alto índice de
aprovação estão: hospitalidade (97,7%),
gastronomia (95,7%), hospedagem (95,6%)
e restaurantes (94,7%).

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420
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FIFOPAN

Nesta primeira edição participarão grupos folclóricos da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Gana (África), Peru e do Rio Grande do Norte além da participação dos grupos locais

Cáceres sedia o I Festival Internacional de
Folclore do Pantanal no mês de setembro
Da Redação

Foto: Arquivo

O

FIFOPAN é um evento
de caráter cultural,
educativo, meio
ambientalista, turístico e social e
conta com o apoio do Grupo
Parafolclórico Vitória Régia e
com a parceria do 2º Bfron,
Polícia Militar, IFMT campus de
Cáceres, Colégio Imaculada
Conceição (CIC), Secretaria
Municipal de Esporte, Cultura e
Lazer de Cáceres, Associação
Mato-grossense de Professores
de Língua Espanhola (AMPLE),
Sesc Arsenal entre outras
instituições e colaboradores.
Em entrevista ao Jornal
Correio Cacerense, o professor
Fernando Jesus da Silva, explicou
que a ideia do evento é divulgar o
pantanal para o mundo, promover
a paz entre as nações por meio da
dança e ajudar todas as pessoas
que necessitam, uma vez que a

livros para as escolas. Todos os
alimentos arrecadados serão
doados a famílias carentes e
instituições filantrópicas de
Cáceres.
Nesta primeira edição
participarão grupos folclóricos da
Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Gana (África), Peru e
do Rio Grande do Norte além da
participação dos grupos locais.
De acordo com Fernando
no dia 06 de setembro haverá
Missa Folclórica na Paróquia São
Sebastião as 18 h,
com a

participação de todos os grupos
internacionais, com uma amostra
cultural, no dia 07 de setembro no
período matutino os grupos
folclóricos desfilarão na avenida
07 de setembro fazendo parte do
Desfile Cívico e a noite
acontecerá a abertura do festival
as 19 h no Clube de Cabos e
Soldados do 2 BFRON.
Os ingressos podem ser
adquiridos no Centro Cultural, na
Multicopy e com os integrantes
do Grupo Parafolclórico Vitória
Régia.

MUSICALIDADE

Professor Fernando Jesus da Silva

entrada será um quilo de alimento
não perecível.

Segundo ele para 2017
está programada a doação de

Rotary e Douradinho Informática abrem
inscrições para o projeto "Som da Vida"
Da Redação

O
SSPM reestrutura setor de convênios
O
ENXUGAMENTO

Assessoria SSPM

Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Cáceres (SSPM), por
m e i o d a Te s o u r a r i a , e s t á
reestruturando o setor de
convênios da entidade.
Depois de meses de
trabalho, a equipe liderada pelo
Tesoureiro, Dênis Cavalcante,
enxugou de 62 para 22, a
quantidade de convênios que
existia desde a gestão anterior.
Segundo o Tesoureiro, o
volume eliminado era na maioria
de convênios que já não eram
mais utilizados em larga escala
pelos associados, gerando apenas
acumulo no serviço de gestão.
Ainda segundo o
Tesoureiro, o enxugamento não
comprometeu a oferta de serviços
de primeira necessidade aos
associados, como alimentação e
medicamentos.
Como exemplo, ele citou
que entre os convênios existentes
atualmente, estão cinco
supermercados, quatro
farmácias, peixaria, mecânica de

veículos e motos, quatro clinicas
odontológicas, entre elas, a
recém-inaugurada Inovare
Odontologia.
Ainda há ótica, livraria e
papelaria e a Autoescola Mendes
que está oferecendo a Habilitação
parcelada em até dez vezes ao
associado SSPM. 'Mais que
enxugar, estamos ajustando os
convênios para que eles atendam
de fato as principais necessidades
dos colegas”, frisou
acrescentando que mesmo com a
medida, o uso do convênio
cresceu mais de 50% nos últimos
meses.
Dênis Cavalcante disse
que para melhorar ainda mais a
prestação de serviço ao
associado, o SSPM pretende
lançar ainda este ano o cartão do
associado. Ele também vai
oferecer uma ampla rede de
convênios com descontos
especiais.
Ainda entre as metas para
este ano, ele afirmou que o
Sindicato irá priorizar a
Foto: Assessoria

implantação do convênio
funerário.
O Tesoureiro explicou
que o setor de convênios só não
está melhor porque o Sindicato
vem convivendo nos últimos três
anos, com estornos e falhas nos
descontos em folha por parte da
prefeitura, que tem gerado um
enorme déficit e que tem
provocado atraso no pagamento
de fornecedores conveniados.
Hoje, de acordo com ele,
por conta desta falha, o SSPM
tem uma dívida de
aproximadamente R$ 100 mil
com fornecedores conveniados.
Dênis explicou que com um
rigoroso planejamento, o
Sindicato estima liquidar o débito
nos próximos doze meses.
O Tesoureiro aproveitou
para divulgar os números do
convênio com a Unimed.
Ele explicou que a
decisão da atual gestão do SSPM
em subsidiar a taxa de
administração promoveu um
crescimento de 80% no uso do
convênio. Hoje são 2.300 cartões,
de praticamente todos os 1.300
associados à entidade.

Rotary Club de Cáceres
em parceria com a
empresa Douradinho
Informática realizam o Projeto
“Som da Vida” que visa atender
crianças a partir de seis anos até
adolescentes de 16.
As inscrições foram
abertas na segunda-feira (18) e
devem ser realizadas na sede do
Rotary Clube, situado a Rua 13 de
Junho, nas segundas, quartas e
sextas-feiras a partir das 15 horas.
Esse é um dos projetos
que a nova diretoria do Rotary
Clube Cáceres propõe, valendo

destacar também outros na área
ambiental, social e esportiva.
De acordo com Costa,
proprietário da Douradinho
Informática, os futuros alunos
não necessitam ter conhecimento
musical, basta ter interesse e
vontade.
As
aulas acontecerão
duas vezes por semana, nas
segundas e sextas-feiras. Para
informações complementares o
interessado pode estar ligando
para os telefones 9 9689-9660
(Alencar) ou 9 9980-6557
(Adriano).
Foto: Douradinho Informática

Empresário Costa da Douradinho Informática

Dênis explicou que com rigoroso planejamento, o Sindicato estima liquidar o débito nos próximos doze meses
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COTIDIANO
BLITZ

A Operação foi expandida para o interior no início de maio deste ano

Operação Lei Seca autua 112
condutores no interior do estado
Cleide Dantas | Detran-MT

Foto: PM-MT

O condutor flagrado com teor de até 0,33 miligramas de álcool por litro
de ar é autuado, tem sua CNH recolhida e suspensa por 12 meses

A

s blitz foram realizadas
em Rondonópolis,
Cáceres, Sinop e Lucas do
Rio Verde. Entre maio e julho
deste ano, foram realizados 647
testes do bafômetro no interior do
estado e 112 condutores tiveram
as suas Carteiras Nacionais de
Habilitação (CNHs) recolhidas.

Nas operações de
fiscalização de trânsito do Projeto
Lei Seca Mato Grosso, barreiras
são montadas pelos órgãos de
trânsito, com objetivo de
fiscalizar e conscientizar os
motoristas para não dirigir sob
efeito de álcool. Em maio o
Projeto expandiu suas atividades

para o interior do Estado de forma
organizada, integrada e
participativa reunindo as
instituições com o objetivo de
salvar vidas.
O condutor que é flagrado
com teor de até 0,33 miligramas
de álcool por litro de ar é autuado
administrativamente, tem sua
CNH recolhida e suspensa por 12
meses, o veículo é retido até a
apresentação de um condutor
habilitado, além da multa de R$
1.915,40. Caso o motorista seja
flagrado com concentração maior
de álcool, ele está sujeito ainda a
pena de detenção de um a três
anos de cadeia, sendo cabível o
arbitramento de fiança com
valores que vão a partir de um
salário mínimo.
A operação “Lei Seca” é
coordenada pelo Gabinete de
Gestão Integrada (GGI), da
Secretaria de Segurança Pública,
em parceria com órgãos da área
d e S e g u r a n ç a e Tr â n s i t o
municipal, estadual e federal que
atuam no estado de Mato Grosso.

DETERMINAÇÃO

Justiça proíbe o Sintep-MT de
usar crianças em manifestações
Lisânia Ghisi/Gcom-MT

O

Tribunal de Justiça, em decisão
dada pelo desembargador
Sebastião de Moraes Filho,
determinou que o Sindicato dos
Trabalhadores do Ensino Público de
Mato Grosso (Sintep/MT) retire todas as
crianças e adolescentes que estão
participando do movimento grevista da
categoria.
Além disso, o magistrado
determinou ainda que sejam retiradas as
barricadas, que estão impedindo o
acesso de servidores à entrada da
Secretaria de Estado de Educação
(Seduc) como também podendo causar
ameaça ou dano ao prédio público. Para
ambas as determinações, o
desembargador deu o prazo de 24 horas
para cumprimento. Caso contrário será
aplicada multa de R$ 15 mil ao dia.
De acordo com o magistrado, a
decisão foi dada após documentos terem
sido apresentados à Justiça em que
mostram membros do Sintep
“utilizando-se de crianças em dia de
manifestação, conduta esta notadamente
inaceitável pela sua exposição a riscos
desnecessários, ainda mais tendo em
conta a periclitante divergência entre
aqueles que paralisam suas atividades
funcionais e outros que buscam exercêlas”, destaca trecho da decisão.
Em relação ao movimento
grevista, os profissionais da educação
estão paralisados há mais de 40 dias.
Conforme levantamento realizado nas
unidades de educação, 68% da rede está

sem atividades. As demais escolas
(32%) seguem em pleno andamento. O
fato é que a paralisação dos serviços tem
prejudicado diretamente os estudantes
de Mato Grosso. Desde o início do
movimento, o Governo tem mantido
diálogo aberto com a categoria,
inclusive atendendo as reivindicações
da classe. Sobre a demanda relacionada
ao salário, o Estado garantiu aos
professores 14,36% de reajuste este ano.
O percentual é referente ao reajuste
previsto na lei de carreira, que é de 7%, e
mais 7,36% do Reajuste Geral Anual
(RGA), aprovado pela Assembleia
Legislativa, no último mês. Se

contabilizado, a classe obteve um
reajuste no salário de 26% nos últimos
dois anos. Esse percentual leva em
consideração a lei de carreira da
categoria e o RGA assegurado pelo
Governo do Estado em 2015 e 2016.
Outra reivindicação feita pelo
Sintep é o lançamento de concurso
público, que já foi anunciado pelo
governo do Estado no início do mês. De
acordo com o cronograma, o número de
vagas e critérios de seleção serão
definidos em 30 dias, o lançamento do
edital está previsto para dezembro deste
ano e a realização das provas em
fevereiro de 2017.
Foto: Arquivo

Medicamentos humanos são
perigosos para cães e gatos
Devemos ter cuidado com a automedicação, pois ela é muito perigosa.
Medicar animais exige conhecimento profissional e deve ser feito apenas pelo
médico veterinário e não pelo tutor ou até mesmo pelo atendente de casas de
ração ou pet shop. Às vezes, pequenas economias podem colocar em risco a vida
do seu animal de estimação.
Confira alguns medicamentos humanos mais comuns que são dados aos
animais em casa:
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (ASPIRINA®, AAS®, DORIL®,
MELHORAL®)
É um anti-inflamatório muito tóxico para gatos devido à deficiência de uma
enzima hepática que dificulta a eliminação deste composto. Em humanos, a
droga é eliminada de 3 a 4 horas. Os felinos precisam de 3 dias para eliminar o
mesmo medicamento, o que favorece a intoxicação. De modo geral, seu uso é
contraindicado para gatos.
Sinais de intoxicação: ausência de apetite, vômito, salivação, emagrecimento,
desidratação, dificuldade para respirar, febre, depressão, inflamação do fígado,
anemia, incoordenação, convulsão e morte.
DICLOFENACO (CATAFLAN®, VOLTAREN®)
O medicamente é muito utilizado por humanos, mas é extremamente tóxico
para animais, pois a molécula desse analgésico e anti-inflamatório não é bem
metabolizada por gatos e por cães (principalmente), sendo um remédio
extremamente tóxico para ambas as espécies. Seu uso é totalmente
contraindicado para cães e gatos.
Sinais de intoxicação: diminuição ou ausência de apetite, vômito com sangue,
fezes escuras, sensibilidade abdominal, desidratação, anemia, gastrite, úlceras
gástricas, hemorragia gástrica, alterações no fígado, necrose de rins e
inflamação do intestino com hemorragia.
PARACETAMOL (TYLENOL®)
Por seu grande uso na rotina do ser humano, o Paracetamol está entre um dos
mais comuns medicamentos causadores de intoxicação, principalmente em
gatos. Isso porque ocorre a formação de um produto tóxico após a administração
do paracetamol, causando sérios danos aos animais.
Sinais de intoxicação em cães: depressão, vômito, dores abdominais, inchaço
(rosto, patas e membros dianteiros) e sinais associados à falência do coração e
falência do fígado, podendo levar à morte.
Sinais de intoxicação em gatos: anemia, sangue na urina, vômito, dificuldade
para respirar, depressão, queda da temperatura, fraqueza generalizada, coma,
mucosas azuladas e morte.
DIPIRONA (NOVALGINA®, ANADOR®)
A dipirona sódica pode ser tóxica aos gatos se for administrada de forma
inadequada. A intoxicação geralmente ocorre após o fornecimento de doses
repetidas.
Sinais de intoxicação: gastrite, gastroenterite, úlceras com hemorragias
gastrointestinais, vômito com sangue, prostração e falta de apetite.
IBUPROFENO (ADVIL®)
Anti-inflamatório e antipirético de uso contraindicado para cães e gatos.
Sinais de intoxicação: vômitos, diarreia, dor abdominal, sangramento
gastrointestinal, dificuldade respiratória, sintomas neurológicos, coma e morte.
ANTIDEPRESSIVOS
Antidepressivos podem causar vômitos e letargia. Certos tipos de
antidepressivos podem levar à Síndrome da Serotonina, uma condição marcada
pela agitação, aumento da temperatura corporal, frequência cardíaca e pressão
sanguínea, além de desorientação, vocalização, tremores e convulsões.
DERIVADOS DA VITAMINA D
Até mesmo pequenas exposições a derivados de vitamina D, como Calcipotriol
(calcipotriene) e Calcitrol, podem causar ameaça de morte porque fazem com
que o nível de cálcio aumente no sangue dos animais. Pequenos sinais da
exposição, incluindo vômitos, perda de apetite, aumento na frequência da urina
e sede (causadas pela falência dos rins) podem aparecer até mais de 24 horas
após a ingestão. A maioria dos princípios ativos dos medicamentos usados em
medicina veterinária também é encontrada na medicina humana. Assim, muitas
vezes, os medicamentos prescritos são encontrados tanto em “farmácias
humanas” quanto em “farmácias veterinárias”, mas o uso deles deve ser feito
exclusivamente sob prescrição do médico veterinário. Sempre procure um
médico veterinário quando seu animal ficar doente e não ofereça nenhum
medicamento sem orientação do mesmo. Suspeitando que seu animal tenha
ingerido medicação humana ou apresente algum sinal de intoxicação, conforme
os citados acima, leve-o imediatamente ao veterinário para atendimento
emergencial. (Por: Pet Care)

Decisão dada pelo desembargador Sebastião de Moraes Filho

A mais de 19 anos com você

3223-3200
Avenida Getúlio Vargas,
1189 - Monte Verde
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo é criar novas opções de renda para pequenos produtores

Eduardo Botelho propõe lei para instituir
turismo rural familiar em Mato Grosso
P

Haroldo Assunção

Foto: Marcos Lopes/ALMT

ara o parlamentar,
“A
diversificação da produção, a
preservação do meio
ambiente, o resgate de culturas,
costumes e a possibilidade de
viabilizar a melhoria da qualidade de
vida de pequenos agricultores faz do
turismo rural um nicho de mercado
que, se implantado dentro de um
contexto que não agrida a história
dos sujeitos pode representar uma
alternativa de vida que os diferencie
em termos de qualidade de vida entre
o pequeno agricultor tradicional e o
pequeno agricultor que desenvolve o
turismo rural”.
Conforme a proposição,
devem se enquadrar na definição de
Turismo Rural na Agricultura
Familiar todas as atividades
turísticas que ocorrem na unidade e
produção dos agricultores familiares
que mantêm trabalhos típicos da
agricultura familiar, “dispostos a
valorizar, respeitar e compartilhar
seu modo de vida, o patrimônio
cultural e natural, ofertando
produtos e serviços de qualidade e
proporcionando bem-estar aos
envolvidos”.
Desta forma, serão assim
definidas as seguintes atividades:
comercialização de produtos
alimentícios 'in natura' de origem

até 240 hectares de área, que
desenvolvam culturas de
subsistência, nas quais os produtores
sejam os administradores diretos da
propriedade. Para o enquadramento,
consideram-se todas as formas de
posse da propriedade, mesmo sendo
de caráter provisório, como
exemplo, arrendatários, posseiros,
meeiros, parceiros e assentados
rurais. A proposta do deputado
Eduardo Botelho também prevê a
definição de suporte financeiro e
administrativo, por meio do poder
público, a fim de fomentar as
atividades de Turismo Rural na
Agricultura Familiar.
“O desafio que se coloca,

A proposta prevê suporte financeiro e administrativo, a fim de
fomentar as atividades de Turismo Rural na Agricultura Familiar.

local, assim como de produtos
transformados, de origem animal e
origem vegetal, inclusive
demonstrando o processo de
produção dos mesmos e também de
artesanato; atividades de educação
ambiental, através de visitações e
atividades agrícolas; serviços de
lazer, através de atividades que
proporcionam entretenimento aos
visitantes, inclusive práticas físicas e
passeios a locais de interesse natural

ou cultural; serviços de hospedagem,
através de pousadas, hospedarias,
entre outros estabelecimentos que
estejam envolvidos com a produção
rural; eventos diversos promovidos
em comunidades ou propriedades
familiares, por meio de festas
regionais - de cunho religioso ou
cultural, dentre diversas outras.
Para os efeitos da lei, serão
consideradas de agricultura familiar
as unidades produtivas rurais com

DEFESA CIVIL

Encontro nacional discute políticas
públicas para Defesa Civil nos Estados
Larissa Malheiros

Foto: Assessoria

X Reunião do Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil

M

ato Grosso está participando
das discussões nacionais
para elaboração de políticas
públicas para as Defesas Civis nos
estados. O assunto é tema da X
Reunião do Conselho Nacional de
Gestores Estaduais de Proteção e
Defesa Civil (Congepdec), que ocorre
na cidade de São Paulo.

então, é como construir políticas
públicas que levam ao
desenvolvimento econômico que
resguarde a riqueza cultural e social
das localidades, suas
potencialidades e, assim, contribua
para um desenvolvimento mais
humano e sustentável”, argumenta
Botelho.
“ E s t u d o s m a i s
aprofundados deverão apresentar
estratégias técnicas e políticas
públicas que melhor viabilizem a
implantação do turismo rural na
agricultura familiar, ampliando
alternativas de sustentabilidade das
famílias no campo”, acrescenta o
parlamentar.

O secretário adjunto de
Proteção e Defesa Civil do Estado,
tenente-coronel BM Abadio da Cunha,
que acompanha o evento, diz que esse
é o momento de traçar as diretrizes
para os estados na área da Defesa
Civil. O Congespdec é pautado
justamente em assuntos sobre a
avaliação das políticas e diretrizes

nacionais relacionadas com o Sistema
Nacional de Defesa Civil (SINDEC),
como a articulação da implementação
da política nacional da categoria. O
evento começou na manhã de terçafeira (19.07) e deve encerrar nesta
quarta-feira (20.07).
Outro objetivo do evento é
promover e intensificar a aproximação
das Defesas Civis com os órgãos das
administrações estadual e federal
pertinentes, visando à integração de
esforços. Entre as ações pretendidas
estão realizar o intercâmbio com
organizações nacionais e
internacionais, para o aprimoramento
técnico-profissional e científico dos
integrantes, bem como, promover
estudos com pesquisas
interdisciplinares nas áreas de
prevenção, preparação, resposta e
reconstrução. Abadio da Cunha revela
que o encontro é o momento de
elaborar novos direcionamentos para
atender as necessidades de cada
Estado. “Vamos buscar as formas
eficazes e eficiente para ações que
envolvam das defesas civis, e atender
os anseios da sociedade para a
manutenção da normalidade social”,
destaca o coronel.

Editoria

HOMEM É DETIDO COM 3 QUILOS DE
COCAÍNA EM QUATRO MARCOS
Um homem de 25 anos, morador
de Araputanga foi preso com
drogas em São José dos Quatro
Marcos, nesta terça-feira (19). A
Polícia Militar de São José dos
Quatro Marcos, apreendeu
cerca de 3 kg de drogas (pasta
base da cocaína) oriundo da
Bolivia, que estava sendo
transportado em uma moto
Honda CG FAN, de cor preta,
com placas de Mirassol D´oeste.
A apreensão ocorreu por volta
das 13hs, próximo a antiga
Empaer, em uma estrada de terra que liga o município de São José dos Quatro
Marcos à Araputanga. De acordo com a Polícia Militar de São José dos Quatro
Marcos, o suspeito R. M. S., foi abordado em um patrulhamento ostensivo
realizado nas estradas rurais do município. O homem detido foi autuado por tráfico
de drogas. (Fonte: Quatro Marcos Notícias e Foto: Fronteira Alerta)
SUSPEITO DE TER ATIRADO EM
JOVEM NO TOP BAR É PRESO
O suspeito Adilson da Silva
Oliveira foi conduzido pela
Policia Judiciaria Civil como o
suposto autor dos disparos
contra a vítima Weverton
Couto da Silva, de 19 anos no
estabelecimento Top Bar na
madrugada do dia (16).
Adilson Vulgo “Gordinho”
teria disparado contra a vítima
atingindo-o na coxa direita. A
polícia civil recebeu
informações anônimas que
davam conta que o suspeito
estaria em uma fazenda na
localidade do Vale da Serra do Mangaval, porém as informações anônimas apenas
atestavam que o mesmo era acusado de roubos nas imediações. Ao chegarem ao
local os policiais localizaram o suspeito em um galpão, no local foi encontrado um
revólver calibre 32 com 3 munições deflagradas e uma porção de maconha com o
peso de 115 gramas que segundo o suspeito era de seu uso. Em declaração os
policiais o suspeito Adilson negou os roubos, mas disse ter disparado os tiros
contra a vítima Weverton Couto da Silva. O suspeito, a arma e a porção de maconha
foram entregue no Cisc de Cáceres. (Fonte e Foto: Joner Campos)
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ASSISTÊNCIA

Rio Branco será sede na regionalização do
serviço de acolhimento em Mato Grosso
Assessoria

Foto: Assessoria/Setas

Rio Branco, ficará responsável para atender Salto do Céu, Lambari D'Oeste e Reserva do Cabaçal

O

s gestores das redes sócio
assistencial municipais que
participaram do evento
concordaram com a proposta apresentada
pela Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social (Setas). Rio Branco
foi escolhida atendendo a critérios
determinados pelo Governo Federal.
A mudança do município sede
foi solicitada pela gestão municipal de

Porto Alegre do Norte, que informou à
Setas que não poderia mais participar da
regionalização. Agora, além de Rio
Branco, estão definidos Cláudia,
Nortelândia e Chapada dos Guimarães.
O modelo de regionalização prevê até 40
novas vagas no interior, distribuídas
entre quatro municípios que funcionarão
como polo – seguindo o formato de Casas
Lares, em atendimento às normas do

Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e Adolescente (Conanda).
“É uma necessidade real que os
municípios enfrentavam e que será
auxiliado com esse modelo.
Anteriormente, já havia sido pactuados
os municípios que receberiam a primeira
etapa, mas foi necessária essa
adaptação”, disse a secretária-adjunta de
Assistência Social da Setas, Marilê
Ferreira. Para a escolha dos municípios
foram feitos estudos detalhados levando
em conta critérios como população da
cidade onde será realizado o
investimento na Casa Lar, a incidência de
casos de acolhimento e a distância dos
municípios entre as sedes de
acolhimento.
A reunião da CIB também
contou com a presença da presidente do
Colegiado Estadual de Gestores
Municipais de Assistência Social
(Coegemas), Keli Paniago; do presidente
do Conselho Estadual de Assistência
Social (CEAS), Antônio Figueiredo
Neto, entre outras autoridades.
Regionalização - Os quatro municípios
escolhidos como sede para o serviço de
regionalização do acolhimento
abrangerão outras cidades vinculadas,
também escolhidas de acordo com
critérios pré-estabelecidos como
distância do município sede, que não

deve ultrapassar a duas horas de
deslocamento.
Chapada dos Guimarães
conseguirá atender a população de Nova
Brasilândia, Santo Antônio do Leverger,
Planalto da Serra e Nossa Senhora do
Livramento. Quanto a Nortelândia,
atenderá Arenápolis, Santo Afonso,
Nova Marilândia, Alto Paraguai e
Denise.
A sede de Cláudia, ficará
responsável também por atender Santa

Carmen, Itaúba, União do Sul e Nova
Santa Helena. Finalizando, Rio Branco,
estará disponível para Salto do Céu,
Lambari D'Oeste e Reserva do Cabaçal.
Entre as responsabilidades dos
municípios sedes, a colaboração na oferta
de serviços de acolhimento para jovens,
adoção de estratégias que estimulem a
participação de crianças, adolescentes e
jovens, bem como suas famílias, no
planejamento, monitoramento e
avaliação do serviço e outros.

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da
Comarca de Cáceres/MT. Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e
Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento 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. (art. 15, Lei nº 9.492/97).
RESPONSÁVEIS:
COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO (CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AVN TANNERY SN - BAIRRO QUADRA INDUS –
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163154 – 18/07/2016 – Nº TIT 2977 – VENC 08/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL
SA – CEDENTE: KALT REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJ – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; THATIANE DE
OLIVEIRA MENDES COELHO (CNPJ Nº 22.108.954/0001-55) DOS BABACUS - BAIRRO ESPIRITO SANTO – CACERES MT - CEP
78200000 – PROTOCOLO 163140 – 18/07/2016 – Nº TIT 3703 – VENC 08/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE:
JOAO CARLOS DA COSTA COMERCIO ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na
Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil
seguinte a data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 20 DE JULHO DE 2016. BEL. RUBENS DE
CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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WKAN JIU-JITSU

A delegação participou com 9 atletas destes 4 subiram ao pódio,
um feito enorme foi o que destacou o medalhista Valdo Silva

Medalhistas cacerenses desfilam em carro
aberto após conquistas em mundial de Jiu-Jitsu
Joner Campos

A

pós ter conquistado várias
medalhas no campeonato
Estadual de Jiu-Jitsu, os
atletas cacerenses da academia

WKAN, estiveram neste final de
semana no Campeonato Mundial
da Categoria realizado em São
Paulo e desta vez o feito ainda foi

maior a conquista de uma
medalha de ouro, duas de prata e
uma de bronze, e na chagada dos
atletas medalhistas desfile em

NA LANTERNA DA SÉRIE C

Cuiabá anuncia Roberto Fonseca como novo treinador

carro aberto pelas ruas do
município, exibindo com orgulho
o grande feito.
A conquista do ouro pela
atleta Maria Eduarda na categoria
11 a 12 anos foi um feito jamais
imaginado, Tais Furrer foi vice
campeã na categoria 12 a 13 anos,
Nivaldo Martins foi bronze na
categoria 8 a 9 anos e Valdo Silva
foi prata na
categoria
adulta. A
delegação
participou
com 9 atletas
destes 4
subiram ao
pódio, um
feito enorme
foi o que
destacou o
medalhista
Valdo Silva.
“Com muito esforço
vínhamos lutando para que
conseguíssemos estes feitos, com
o apoio do Rotary Club de
Cáceres isso foi possível, desde o
início recebemos apoio do atual
presidente Adriano Faria e do
Coordenador do Projeto Marcos
Aurélio, e dizer ao povo
cacerense, a academia Wkan é

medalhista de ouro no
campeonato mundial e isso é
apenas o começo” declarou
Valdo.
O Cáceres Notícias ainda
conversou com o presidente do
Rotary Club Cáceres sobre esse
feito.
“Para nós do Rotary Club
de Cáceres é um feito enorme e
mal cabe no
p e i t o a
alegria, mal
começamos
essa parceria
e
j á
começamos a
colher os
frutos, essas
q u a t r o s
medalhas
significam
trabalho,
esforço, dedicação dos atletas
dessa academia.
Nós apenas estamos
fortalecendo algo que precisava
de um empurrãozinho para
vencer”, comemora Adriano
Faria.
Após o desfile pelas ruas
de Cáceres os atletas foram
recebidos pelo prefeito Municipal
Francis Maris em seu gabinete.

Globo Esporte

N

a zona de rebaixamento da
Série C do Brasileirão
após a derrota por 1 a 0
diante do River-PI, o Cuiabá

anuncia o treinador Roberto
Fonseca para o lugar de Flávio
Araújo que deixou o clube há
pouco mais de uma semana. Na
Foto: Sérgio Pais

Roberto Fonseca, novo técnico do Cuiabá

Cáceres-MT, quinta-feira 21 de julho de 2016

última rodada Eduardo Henrique
comandou o Dourado
interinamente.
Roberto Fonseca chega
com a missão de tirar o Dourado da
zona de rebaixamento da Série C e
conduzir o clube na estreia da Copa
Sul-Americana.
O ex-zagueiro de 54 anos
já dirigiu clubes como CriciúmaSC, Paraná Clube-PR, BotafogoPB, Botafogo-SP, CRB-AL, ABCRN e América-RN. Em 2016,
Roberto Fonseca dirigiu o São
Bernardo-SP e Oeste-SP. Junto
com ele chegam o auxiliar técnico
Roberto Fernandes Júnior e o
preparador físico Gesiel Pasiani.
A apresentação oficial do
novo treinador do Dourado foi na
tarde de ontem quarta-feira.
Roberto Fonseca fará sua estreia na
próxima segunda-feira diante do
Remo-PA, às 18h15 (de MT), no
Estádio Mangueirão, em Belém
(PA).
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***************************
Nosso alô especial de hoje vai para o competente
Major Mauriti comandante da Policia Militar de
Cáceres, que todas as manhãs acompanha as noticias
da cidade no JCC. Receba nosso carinho, extensivo a
toda Polícia Militar.

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

By Rosane Michels

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

Esotérico
Urano em tenso aspecto com
o Sol nos últimos graus de
Câncer, movimenta com
intensidade a vida familiar e
doméstica. É possível que
você esteja impaciente ou
nervoso. Procure não se
deixar envolver por provocações, evitando
assim, as brigas domésticas. O momento
pode envolver a finalização da negociação
de um imóvel.

Urano em tenso aspecto com
o Sol nos últimos graus de
Câncer indica a possibilidade
de finalização de um projeto
ou um processo profissional
que vinha trazendo
dificuldades à sua vida e rotina. Em poucos
dias, a sensação de calma e equilíbrio, é
resgatada. O momento é bom para uma
mudança radical em sua carreira e profissão.

Urano em tenso aspecto com
o Sol nos últimos graus de
Câncer, deixa você mais
ansioso, com dificuldade de
relaxar. A negociação de um
novo contrato pode ser o
motivo dessa apreensão. O momento é
ótimo para sair e divertir-se com amigos. As
viagens rápidas de lazer ou trabalho, e os
estudos, são altamente beneficiados neste
período.

Urano em tenso aspecto com o
Sol nos últimos graus de
Câncer indica um intenso
movimento relacionado a um
projeto de médio prazo, que
pode envolver ou não pessoas e
empresas estrangeiras. O
momento pode envolver a finalização radical
de um estilo de vida e início de outro. Viagens
e estudos superiores são altamente
beneficiados.

Urano em tenso aspecto com
o Sol nos últimos graus de
Câncer pede comedimento e
sensatez nos gastos. O
momento deve envolver
economia e organização, pois
pode haver gastos inesperados. Não se deixe
levar pelo impulso ou compulsão. Um
contrato, que envolva o aumento de seus
rendimentos, pode ser reavaliado.

Urano em tenso aspecto com
o Sol nos últimos graus de
Câncer deixa você mais
fechado e envolvido em seu
mundo emocional. Um
relacionamento importante se aprofunda.
O momento pode também envolver a
finalização de uma sociedade ou parceria,
ou apenas alguns ajustes para começar um
novo e promissor projeto.

Urano em tenso aspecto com o
Sol nos últimos graus de seu
signo traz nervosismo e
ansiedades, depois de uma
fase extremamente
emocional. A melhor maneira
de você utilizar-se dessa energia de uma
maneira positiva é rompendo com situações
ou pessoas que já não fazem mais sentido em
sua vida. Procure praticar exercícios físicos.

Urano em tenso aspecto com
o Sol nos últimos graus de
Câncer movimenta
intensamente seus
relacionamentos e agita sua
vida social. Novas e
interessantes amizades podem ser feitas
neste período. Pessoas diferentes e exóticas
podem aproximar-se de você. Um contrato
de parceria ou sociedade pode ser revisado.

Urano em tenso aspecto com
o Sol nos últimos graus de
Câncer, aponta para a
necessidade de romper com
situações e pessoas do
passado que você vem
carregando em seu coração. O momento
pede organização emocional e mental, que
pode ser conseguida através da prática da
meditação e do yoga. Procure relaxar.

Urano em tenso aspecto com o
Sol nos últimos graus de
Câncer indica uma rotina
intensa e movimentada,
especialmente no trabalho. Os
dias são ótimos para a prática
de um novo exercício físico ou
esporte. No entanto, tome cuidado com o
excesso de energias, que pode levar a
machucados e contusões. Dias intensos e
cheio de novidades.

Urano em tenso aspecto com
o Sol nos últimos graus de
Câncer movimenta com
força sua vida social. Novas
amizades podem ser feitas e
antigos amigos aproximam-se de você. O
momento pode envolver o resultado de um
contato feito há algum tempo atrás
relacionado à possibilidade de um novo
contrato com uma grande empresa.

Urano em tenso aspecto com o
Sol nos últimos graus de
Câncer deixam o coração de
piscianos solitários, mais
aberto e ansioso por um novo
amor. O momento traz intenso
movimento na vida social e algumas
situações inesperadas. O relacionamento
com um filho pode passar por um processo
de mudanças positivas, com mais liberdade e
abertura.

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

Feliz quinta-feira a carismática Suzi Kristina dos
Santos, a quem enviamos votos de um dia iluminado,
extensivo ao maridão e a filha.

Casal encantador que frequentam os lugares mais
mais de nossa city Ryvia Sodré e Erze. Forte
abraço!

Profissionalismo e seriedade fazem parte do dia a
dia do nosso leitor assíduo Francisco Vieira,
proprietário da Multivida Assistencial, a quem
enviamos o nosso Bom Dia!

Colhendo mais uma rosa no jardim de sua existência
a encantadora Claudia Cristina , eximia secretária
da Drª Honorina. O parabéns de hoje é pra você, com
votos de felicidades e muitos anos de vida.

