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CURSO DE SALGADEIRO
De acordo com o diretor da unidade, Welton Dias Ribeiro, além de qualificar os custodiados, visa ainda mostrar que há alternativas para reingresso na sociedade

SENAI qualifica grupo de
reeducandos em Cáceres
Foto: Assessoria

Um grupo de 20 reeducandos da unidade prisional de Cáceres
iniciou anteontem, (20) uma qualificação profissional em salgadeiro,
curso com duração de quase um mês, realizado pelo SENAI com parceria
da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos e o Conselho da
Comunidade. Após o curso, os alunos receberão um certificado e ainda
serão beneficiados com remição da pena. Página 03

FÉRIAS NO POTE

Dupla presa suspeita de roubo
de Hilux e moto abandonadas
Foto: PM/MT

Proposta é promover uma ocupação para os reeducandos

PRÓXIMO AO LIXÃO

Colisão de Amarok com Siena
resulta dois feridos e um morto

Comparsas Ivan e Thiago caíram em contradição e em cana

Thiago Elpídio Silva Pinho e Ivan Ferreira Teodoro foram presos n
o ultimo domingo, suspeitos do roubo de uma Hilux, encontrada pela
policia, abandonada na estrada da Fazenda Guaira e uma motocicleta
Honda verde, que estava dentro de um bueiro, nas proximidades do
Ginásio Bezerrão. A dupla assumiu apenas Hilux, que seria levada para a
Bolívia. Página 04

Foto: PM/MT

Um grave acidente
aconteceu no final da tarde de
domingo último, por volta das
17h15, na MT 175, próximo ao
“Lixão” em São José dos Quatro
Marcos, região de Cáceres,
quando uma Amarok colidiu com
um Siena e num Prisma. Em
conseqüência, duas pessoas
ferida e uma morta, Wellington
Paganini, de Quatro Marcos,que
estava no Siena e não resistiu às
lesões.

TALENTOS NATURAIS

Unemat abre inscrições para
concessão do Bolsa Cultura

Foto: Arquivo

Página 04
Tríplice colisão matou ocupante do Siena Wellington Paganini

PERSEVERANÇA

Vacinação ainda é discreta
apesar de atenção a postos
Foto: JCC

São ofertadas 10 bolsas para atividades culturais

Como em todo o Brasil, em
Cáceres também ainda é baixo o número
de crianças vacinadas, bem menor do que
o esperado, fato confirmado ontem pela
coordenadora de vacinação do
Ambulatório da Criança de Cáceres
Rosana Pereira, apesar da abertura, à
disposição dos responsáveis pelas
crianças. Para o Secretário Tonny
Mendes, apenas 48% foi atingido contra
a pólio e 47% contra o sarampo.

Começaram ontem, (21), o período de solicitação de Concessão de
Bolsa Cultura da Unemat e as inscrições às 10 bolsas encerrarão no
próximo dia 28. As bolsas serão ofertadas a projetos que visam
proporcionar atividades culturais com objetivo de descobrir e conhecer
potencialidades do público alvo envolvido para o fortalecimento das ações
culturais dentro da Universidade. Página 03
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Viajando no Folclore
Nada melhor pra começar esta
quarta feira, 22 de agosto, Dia do Folclore
Brasileiro, com o fundo musical de um
mato-grossense, tirado do vinil do Ney de
Souza Pereira, o Ney de Bela Vista; o Ney
dos Secos e Molhados, rasgando a canção
luso-latina de João Ricardo e Luhli, “O
Vira”, lançamento do álbum do eterno grupo
andrógino, em 1973. Do gato preto que
cruzou a estrada; do vira-vira lobisomem
que vira homem; das corujas e pirilampos
bailando entre sacis e as fadas no fundo azul
da floresta, vôte, trem digoreste, Xo-Mano,
que dá até vontade de sair puxando um siriri
ou um cururu, ao som da viola de cocho e
ganzá!
Pois é, tai uma data que a mídia
deveria até por respeito às tradições
culturais do patropi, divulgar mantendo
acesa, as importantes manifestações por
demais ricas e bonitas de nossa gente,
infelizmente relegadas a segundo plano
pelas escolas, museus, semi-falidos em
subsídios dos governantes, numa omissão
injustificável.
O Dia do Folclore Brasileiro foi
criado com o intuito de alertar para a
importância e valorização das
manifestações folclóricas no país. E elas são
muitas, pois neste o conjunto de
conhecimentos e costumes, inserem-se
crenças, lendas, contos, mitos, adivinhas,
músicas, danças, cluinárias e festas
populares de uma cultura e região. A data foi
criada através do Decreto nº 56.747, de 17 de
agosto de 1965 e nela deveriam ser
lembradas as principais personagens do
folclore brasileiro, Saci-Pererê; Curupira;
Caipora; Boitatá; Cuca; Iara; Boto cor de
rosa; Bicho-Papão; Lobisomem; Mula sem
cabeça e Negrinho do Pastoreio.
E aqui no nosso matão de Coxipó ao
Daveron, de Poconé à Corumbá, Guatós em
Cáceres, como diz a musica Pantanal em

IMPUGNAÇÕES
O Tribunal Superior Eleitoral informou que
33 candidatos de Mato Grosso sofreram
pedidos de impugnação até agora e
aguardam o julgamento de seus registros de
candidatura, fato que pode tirá-los das
eleições de 2018. Bem dito, pode, mas não
deve, uma vez que as leis são frágeis, as
interpretações diversas das leis e a questão
de iminente condenação até mesmo por
clausula pétrea, se questionada à ciência da
constituição, só mesmo após o transito em
julgado, respeitada a presunção de
inocência, apesar de correntes contrárias.
VOTEM NA ZPPE
Mal começou a campanha política na
região, já tem candidato assumindo a
decana ZPE de Cáceres, muleta de político
nas últimas décadas e sempre relegada ao
abandono após as eleições. Este mês ,
estivemos sem ser candidato a nada,
visitando a área da tal Zona PolíticoEleitoreira, registramos o abandono em
fotos para posterior matéria e lamentamos o
uso dela pelos politiqueiros. O tal manjado
compromisso de tocar a ZPE é coisa de
carochinha, basta relembrar campanhas
anteriores, que teve muito blá-blá,blá e não
deu em nada.
CORRENDO POR FORA
Pra quem gosta de correr, sábado tem a 2ª
Corrida de Rua de São Luiz, em
homenagem ao padroeiro de Cáceres com a
concentração às 6h00 e a largada uma hora
depois, em frente a Catedral. As inscrições
podem ser feitas na Secretaria de Esportes
no Centro Municipal de Cultura e pelo site
www.servos.net.br e os inscritos devem
levar como taxa,dois quilos de alimentos
não perecíveis. A prova terá um percurso de
8 quilômetros passando pelas ruas João
Pessoa, Sete de Setembro, Canarios,
Getuliio Vargas, Graunas, Padre Casemiro,
José Bonifácio, Professores, Marcilio Dias,
Castelo Branco, Costa Marques, Antonio
João e Coronel Faria. Ninguém disse se vai
ter camisetas personalizadas.
NADA VAI MUDAR
Estudo do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar mostra que 79%
dos 513 deputados federais tentarão a
reeleição em outubro e pela projeção da
entidade, 75% deles devem se reeleger. O
levantamento foi feito com base após o
registro das candidaturas no Tribunal
Superior Eleitoral. Este alto índice dos que
vão tentar novo mandato com a
continuidade dos grupos políticos (bancada
rural, empresarial, evangélica, da bala e de
parentes) que já estão no poder traz o risco
de que a próxima composição da Câmara
seja mais conservadora que a atual.
QUEM QUER DINHEIRO?
O TSE intimou todos os candidatos às
eleições deste ano, inclusive os 13
candidatos à Presidência da República, a
detalharem a declaração de bens, após a
Corte recuar de uma simplificação no
sistema de declarações para as eleições
deste ano. A partir do momento em que
foram intimados, todos os candidatos, a
todos os cargos, passaram a poder fazer o
detalhamento. Ao todo, 27.811 políticos
tiveram pedidos de registro de candidatura
protocolados no TSE. Neste ano, os
candidatos têm permissão, se quiserem, a
bancar a integralidade dos gastos de
campanha, observados os limites de R$ 70
milhões para o primeiro turno e de R$ 35
milhões para o segundo turno.

Aquarela do Paulistaneiro Lorde
Dannyelvis, quase tudo é folclore. Como
diria em 1846 o arqueólogo William John
Thoms, na carta ao jornal inglês Athenaeum,
“folk,” significa povo, e “lore,” instrução,
aprendizado, sabedoria, e realmente,
folclore pode ser entendido literalmente
como sabedoria popular.
o rico espaço folclórico-cultural,
temos aqui no estado que foi verde um dia, a
Cavalhada de Poconé, festividade de origem
portuguesa; a Dança do Congo, que surgiu
com a vinda de escravos para a primeira
Capital, Vila Bela da Santíssima Trindade; o
Siriri, dança acompanhada por cantoria,
com influências indígenas e africanas, e o
Cururu, espécie de desafio de rimas, com
origem em manifestações religiosas
populares, presente na festa de pescadores
da Z-2 de Dona Elza, além do Chorado, com
a garrafa de kanjinjin equilibrada na cabeça

pelas dançarinas. E no compasso e ritmo
deles, a viola de cocho, só encontrada no
pantanal, com suas cinco ordens de cordas,
prima, contra, corda do meio, canotio e
resposta.
E na Passagem da Concei-São
Benedito, mais uma vez lembrando Lorde
Dannyelvis, no Boi a Serra de Santo Antonio
de Leverger, um mata-fome de Maria Isabel
com pixé, que ninguém é de ferro. Com as
bênçãos de São Benedito, Câmara Cascudo,
reverencias à Mãe Bonifácia, saudades de
Maria Taquara, no rasqueado de Pescuma,
Henrique e Claudinho e os Ciganos,
sobremesa de chá com bolo de arroz, um
proseado com Juca e Tenódio e Bastiana
Cacerense, a gente acorda deste lindo sonho
real, para voltar ao lufa-lufa da redação do
Correio, que amanhã tem mais uma edição,
Bom Dia e Viva o Folclore, que Viver é
Preciso!

Que o desalento se torne alento
Nestes tempos de eleições, mais do que
nunca, cabe a nós colocarmos a política no centro
de nossas preocupações e, ao mesmo tempo, “com
um olho no peixe e o outro no gato”,
intensificarmos as conversas sobre as nossas
potencialidades e os nossos destinos. E assim me
manifesto não por puro otimismo, mas porque é
na política que nossos, anseios, concordâncias e
discordâncias se encontram. E se é aí que se
encontram, é justamente aí então, marcando
posições e construindo pautas de reivindicação
conjuntas, onde devemos estar.
É momento de continuarmos
acreditando que é só por meio do debate aberto e
transparente de propostas e visões de mundo entre
opositores e não entre inimigos; que
conseguiremos avançar em nossas demandas por
dignidades, que não são poucas, são muitas, e cá
entre nós, o que menos precisamos agora, dado o
“catatal” de desafios que temos pela frente, é de
mais ódio, oportunismos, mentiras,
dissimulações e beligerâncias.
E que não haja dúvidas, não é o excesso
de diálogos, problematizações e questionamentos
que emperram o nosso desenvolvimento, que
atrapalham o nosso progresso, como pintam,
como querem nos fazer crer, mas sim a estúpida,
mesquinha e interessada falta deles – arrisco-me a
dizer que nesse caso andamos “pecando” é pela
falta e não pelo excesso.
Relembremos que transformações
estruturais, aquelas que, considerando as
condições de produção e os processos históricos
que nos constituem, abalam os alicerces que

sustentam as nossas “tragédias”, não se dão num
passe de mágica, a partir de meia dúzia de frases
feitas ou aos berros.
Relembremos também, nesse trilhar,
que transformações sociais não ocorrem, porque
simplesmente aquele que se pronunciou a respeito
diante de uma câmera se comprometeu em fazêlo, ou porque, ao comentar o assunto, se
expressou habilmente, falando exatamente aquilo
que o público queria ouvir – transformação que é
transformação não combina com propostas mal
explicadas ou com palavrórios vazios de ocasião.
Nesse sentido, compartilho que não é de
hoje que me incomodo com afirmações do tipo:
“somos o que somos ou estamos onde estamos,
porque sempre foi assim e assim sempre será”. Ou
“pior do que tá não fica”. Ou ainda, “ehhh Brasil,
por aqui nada funciona mesmo". E me incomodo
não por ser um ufanista de gogó, mas porque a
circulação de expressões como essas vão gerando
evidências na memória coletiva, pontos de
consensos [invariáveis] sobre quem somos, sobre
as nossas identidades e sobre os nossos rumos;
apagando de nossas percepções, como
conseqüência, a necessidade de, antes mesmo de
nos sentenciarmos com alguma dessas
generalizações, perguntarmo-nos sobre “razões”
e “porquês”.
Não, nossas experiências não cabem em
expressões reducionistas e, por vezes, ou quase
sempre, carregadas de preconceito. Aqueles que
se valem desses tipos de argumentos para,
supostamente, explicar nossas trajetórias
contribuem para fortalecer a crença [enganosa] de
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que por estas bandas nada muda e o futuro é algo
improvável – o que, convenhamos, é uma
inverdade que não merece prosperar, pois, ao
ignorar os mais variados perfis de desigualdades
que foram se constituindo ao longo de nossa
história, apenas alimenta uma narrativa falaciosa
sobre o nosso próprio país; uma narrativa que
mascara as raízes de nossas contradições, como se
por aqui tivéssemos uma propensão natural ao
fracasso. Política não se faz depreciando a própria
política, tampouco “negando a tudo e a todos”,
como se houvesse uma única verdade a seguir.
Agir dessa forma é jogar um balde de
água fria em nossas potencialidades de
mobilização – “para que fazer algo se o que nos
resta é somente aguardar a chegada de um
salvador da pátria”? Não. Temos muito [por] e
[para] fazer, nossas ações e reflexões são valiosas,
não podemos desperdiçá-las.
Admito que estou um pouco desalentado
com o que ando vendo e escutando nos mais
diversos espaços de convivências que freqüento,
desde os almoços de família às redes sociais.
Porém, continuo, como muitos brasileiros e
brasileiras, na luta, de cabeça erguida, envidando
esforços para que o desalento se torne alento! E
que o alento se torne energia a ser compartilhada
em discussões em torno da construção de um
projeto de país mais justo e solidário, fruto de um
legítimo pacto nacional, democrático e popular.
***___José Ricardo Menacho - Professor do
Curso de Direito da Unemat/Cáceres - Autor dos
livros “O Plural do Diverso" (2015) e “Sarau"
(2018).

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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SALGADEIROS

Além do curso de salgadeiro, estão previstos na unidade o curso de eletricista predial, também em parceria com o SENAI, e o curso de modelista de roupa

Parceria do SENAI ministra curso
para 20 reeducandos em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

U

m grupo de 20 reeducandos
da unidade prisional de
Cáceres iniciou anteontem,
(20) uma qualificação profissional
em salgadeiro, curso com duração de
quase um mês, realizado pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) com parceria da
Secretaria Estadual de Justiça e
Direitos Humanos (Sejudh) e o
Conselho da Comunidade.
De acordo com o diretor da
unidade, Welton Dias Ribeiro, além
de qualificar os custodiados, a
proposta é promover uma ocupação
para eles e ainda mostrar que há
alternativas para reingresso na
sociedade. “Assim a chance de
reincidência é menor, já que ele
retorna para a sociedade com uma
profissão”, afirma.
Após o curso, os alunos
receberão um certificado de 160
h/aula e ainda serão beneficiados
com remição da pena, conforme
prevê a Lei de Execução Penal, que
determina que a cada três dias, um
dia é descontado na pena recebida.
Além do curso de
salgadeiro, estão previstos para
ocorrer na unidade o curso de
eletricista predial, também em
parceria com o SENAI, e o curso de

execução dos serviços nas escolas,
por isso está ação se caracteriza
como intramuro.
Participam dessas
atividades cerca de 50 presos. Eles
não são remunerados, mas recebem
remição na pena. Já os trabalhos
extramuros são realizados por um
grupo de 60 recuperandos. Eles
atuam nas autarquias MultiParque,
que faz a coleta de lixo,
Eletroconstro e GM 10,
responsáveis pela limpeza das ruas e
a empresa Águas do Pantanal, que
presta serviço de saneamento na
cidade. Além de receber a remissão

INCENTIVO ARTISTICO

Abertas inscrições para
Bolsa Cultura na Unemat

Atividades de formação buscam a ressocialização do preso

modelista de roupa, que será
realizado pela Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Seciteci) e o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec Prisional).
Welton explica que as atividades de
formação são em prol da
ressocialização do preso e, com este
mesmo propósito, são realizados,
simultaneamente aos cursos, os
trabalhos extramuros e intramuros.

As atividades intramuros
executadas pelos recuperandos
incluem serviço de eletricista,
pedreiro, soldador, serralheiro,
limpeza da unidade, distribuição de
alimentos e artesanato.
Os
custodiados também atuam no
projeto Escola Limpa, com a
limpeza, pintura e reparos em
instituições de ensino da cidade. Os
reeducandos são acompanhados por
agentes penitenciários durante a

Assessoria

C

omeçaram ontem, (21), o
período de solicitação de
Concessão de Bolsa Cultura da
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) e as inscrições às 10 bolsas
encerrarão no próximo dia 28.
As bolsas serão ofertadas a
projetos que visam proporcionar
atividades culturais com o objetivo de
descobrir e conhecer potencialidades do
público alvo envolvido para o
fortalecimento das ações culturais
dentro da Universidade.
Os coordenadores
interessados, de projetos
institucionalizados até o dia 15 de
agosto de 2018 junto a Pró-reitoria de
Cultura (Proec) da Unemat na área
temática Cultura, deverão solicitar a
concessão de bolsa pelo e-mail
proec@unemat.br até as 23h59 do dia 28
de agosto.
A seleção será realizada em

DEVAGAR E SEMPRE

Apesar da campanha índice
de vacinação não deslancha
Assessoria c/ Redação

C

omo em todo o Brasil, em
Cáceres também ainda é
baixo o número de crianças
vacinadas, bem menor do que o
esperado, fato confirmado na manhã
de ontem pela coordenadora de
vacinação do Ambulatório da
Criança de Cáceres Rosana dos
Santos Pereira, apesar da abertura
normal do local à disposição dos pais
e ou responsáveis pelas crianças.
Conforme ela, ontem o
numero de atendimentos esteve
normal, com dezenas de vacinações
nos dois períodos do ambulatório. O
Secretário Municipal de Saúde de
Cáceres Tonny Mendes, diz que dos
95% de meta, apenas 48% foi
atingido na vacinação contra a
poliomielite e 47% para as vacinas

de pena, os presos que atuam nessas
entidades são remunerados com um
salário-mínimo, o que é previsto nos
Artigos 39 e 41 da LEP.
Os trabalhos extramuros
também são realizados nos prédios
da prefeitura, Secretaria Municipal
de Turismo e Cultura, Fórum local,
Canil do Gefron e Polícia
Ambiental.
Welton informa que para o
final de ano está prevista a liberação
de mais 12 reeducandos que
confeccionarão artesanato para o
projeto de Natal da Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura.

contra o sarampo, não
correspondendo a meta, que era
vacinar cerca de 6 mil crianças.
“Infelizmente, mais da
metade não compareceu, mas com
dedicação de todos os funcionários e
parceiros, conseguimos a aplicação
de 2.846 vacinas contra pólio e 2.831
contra o sarampo,” pontuou,
concluindo que a vacinação continua
em todos os postos, até o fim deste
mês.
Mendes lembra que o
Estatuto da Criança prevê punição
para os responsáveis por crianças
que deixam de vaciná-las sem uma
justificativa. “É obrigatória a
vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades
sanitárias. É previsto multas para
Foto: Divulgação

esses casos”, destaca.
Conforme o Estatuto,
descumprir, dolosa ou
culposamente, os deveres inerentes
ao poder familiar ou decorrente de
tutela ou guarda, bem assim
determinação da autoridade
judiciária ou Conselho Tutelar,
deverá pagar multa de três a vinte
salários mínimos de referência,
aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.
O baixo índice de vacinação
de crianças no país é o mais baixo em
16 anos, segundo o Ministério da
Saúde. A presidente da Sbim
(Sociedade Brasileira de
Imunizações), Isabela Ballalai, disse
que 70% de cobertura significa ter
30% de suscetíveis. “Aí, a chance de
as doenças voltarem é muito
grande", afirma.

duas etapas. A primeira trata da
solicitação de Bolsa Cultura pelo
coordenador do projeto de extensão e a
segunda da avaliação de currículo e
entrevista do candidato.
A entrevista será realizada no
período de 11 a 12 de setembro no
campus de vinculação do projeto. As
bolsas variam de R$ 400 a R$ 1.300
reais, dependendo da escolaridade do
bolsista, para carga horária de 20 horas
semanais, no período de 1º de outubro de
2018 a 30 de setembro de 2019.
O resultado final será
divulgado pela Proec no dia 18 de
setembro por meio do endereço
eletrônicowww.unemat.br/proec. Não
podem concorrer ao Edital Bolsa
Cultura 009/2018-Proec professores e
técnicos do quadro efetivo da Unemat.
O financiamento da Bolsa
Cultura é custeado por Recursos
Ordinários do Tesouro do Estado.
Foto: Arquivo

Inscrições para as bolsas encerram-se dia 28 na Unemat

No ambulatório da Criança em Cáceres, atendimento é normal
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ROTA DO PÓ

Dupla foi presa logo depois de localizada a Hilux abandonada e tentou contar uma historinha pra policia, que não colou. Agora está atrás das grades em Lacerda

Polícia grampeia suspeitos
recuperando moto e Hilux
PM/MT c/ Redação

Foto: PM/MT

D

ois indivíduos foram
presos e dois veículos
localizados pela Polícia
Militar do 12º Comando
Regional, em Pontes e Lacerda no
último domingo (18) por volta
das 14h30.
Trata-se de uma Hilux
cinza, abandonada na estrada da
Fazenda Guaira, a cerca de 2 km
das margens da BR 174 e uma
motocicleta Honda verde, que
estava dentro de um bueiro, nas
proximidades do Ginásio
Bezerrão.
A Hilux teria sido roubada
em Cáceres no dia anterior, (18) e
foi localizada abandonada sobre
um barranco de terra, com a cerca
de arame arrebentada,
impossibilitada de locomoção,
sem a chave de ignição e foi
removida até Pontes e Lacerda
com um caminhão guincho.
Nas diligencias, a PM
deteve um dos suspeitos, Ivan
Ferreira Teodoro, 25, que estava
no distrito de Adrianópolis e ao
ser questionado pelos policiais,
disse que era de Cáceres e que
teria vindo com um amigo para
trabalhar uns dias numa fazenda
da região. Sobre o suposto amigo,
informou que o mesmo teria ido
comprar um fumo.
A policia saiu na captura
do comparsa de Ivan e deparou
com Thiago Elpídio Silva Pinho,
20, saindo de uma mercearia e
que ficou nervoso ao avistar a

nenhuma referência tinha com a
dupla presa e a Hilux roubada e

nenhum suspeito foi encontrado
por perto.

PREVENÇÃO E COMBATE

Promotora de Justiça ministra
palestra familiar sobre drogas
Assessoria c/ Redação

A

Promotora de Justiça da
Comarca de Araputanga,
Mariana Batizoco da
Silva, ministrou na semana
passada, (15), uma palestra de
combate ao uso de drogas para
pais e mães de adolescentes e
crianças do município de
Indiavaí.
Além do público que
freqüenta os serviços de
assistência social do CRAS,
participaram da palestra as
famílias do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, PAIF, Conselheiros
Tutelares, Equipe do CRAS e
demais convidados.
Durante a palestra,
Batizoco explicou a respeito de
alguns tipos de drogas, a exemplo
da maconha, cocaína, crack e
ecstasy, alertando sobre os efeitos
no organismo dos seres humanos.
Orientou os motivos pelos quais

Suspeitos Ivan e Thiago, não convenceram com o caô

viatura, confirmando as
suspeitas.
Ambos estavam sujos e
não tinham vestimentas que
caracterizassem que passariam
alguns dias por ali, sendo
encaminhados ao Batalhão.
Interrogados, sobre o
envolvimento no roubo da Hilux,
Thiago disse ter comprado o
veículo por R$ 2.500,00, e que o
destino do veículo seria a Bolívia.

Mas na estrada teria perdido o
controle da direção e que seguira
para Adrianópolis para ligar para
um tal de Fernando, que daria
apoio usando um Celta branco.
Nas diligencias, foi
também apreendida uma
motocicleta Honda verde de Vale
de São Domingos, com placa
rompida, abandonada dentro do
bueiro, próximo do ginásio
Bezerrão, mas a principio,

uma pessoa se envolve com
drogas e os sintomas de
dependentes químicos.
Na ocasião, foi exibido
um vídeo sobre o chamado
“tribunal do tráfico”, abordando
as condenações à pena de morte
que são executadas por
organizações criminosas
envolvidas com o comércio de
substâncias de entorpecentes.
Por fim, a promotora
ainda destacou a importância das
famílias no combate ao uso de
drogas, ressaltando a necessidade
de imposição de limites, com o
afeto e amor por parte dos pais em
relação aos filhos; ao mesmo
tempo em que se faz
indispensável dar mais atenção às
crianças e adolescentes,
dialogando e ajudando a
estabelecer metas para sua vida e
de incentivá-los a dizer não ao
uso de drogas.
Foto: Arquivo

PRÓXIMO AO LIXÃO

Colisão de Amarok com Siena
resulta dois feridos e um morto

Assessoria c/ Redação

U

m grave acidente
aconteceu no final da
tarde de domingo último,
por volta das 17h15, na MT 175,
próximo ao “Lixão” em São José
dos Quatro Marcos, região de
Cáceres.
Conforme relato de
policiais da 3ª Cia de São José dos
Quatro Marcos, uma

caminhonete Amarok que seguia
no sentido Quatro
Marcos/Mirassol D'Oeste, na
tentativa de ultrapassagem
colidiu frontalmente com um
veiculo Fiat Siena que seguia
sentido oposto.
Após a batida a
Caminhonete ainda colidiu
lateralmente com um outro
Foto: PM/MT

veiculo Prisma, que quase saiu
da pista. Um dos ocupantes do
v e i c u l o S i e n a , We l l i n g t o n
Paganini, 21, morador de Quatro
Marcos, veio a óbito no local do
acidente e seu amigo Fabio
Marangão, que também estava no
automóvel, foi encaminhado
para o Hospital Regional de
Cáceres sentido dores nos braços
e no tórax, assim, como o
motorista da caminhonete.
Já a condutora do veiculo
Prisma, identificada apenas como
sendo professora Neide, que
estava com uma amiga no
automóvel, não sofreram
ferimentos que necessitassem
cuidados médicos.
A Policia Militar realizou
o trabalho de monitoramento do
transito até a chegada da Politec
de Cáceres, com pista interditada
durante a perícia no local.
O transito foi liberado as
8h40 após a retirada dos veículos
por um caminhão guincho.

Promotora de Justiça (MPE-MT) Mariana Batizoco da Silva

Acidente deixou transito congestionado e muita confusão na pista
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ASSISTÊNCIA IN-LOCO

Diretor do lar Nivaldo Teodoro de Mello, agradece ajuda alegando que salário da aposentadoria dos idosos dá apenas para custear as despesas com os funcionários

Equipe de saúde da prefeitura
atende o Lar Servas de Maria

Assessoria

Foto: Assessoria

visitar e contribuir com o Lar Servas
de Maria pode entrar em contato

pelo telefone (65) 3223-3888, ou
pessoalmente no endereço Rua

Senador Azeredo, n°200, Bairro São
Miguel.

GASTO COM GASOSA

Justiça condena ex-defensor
geral pelo crime de peculato
M.N c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Atendimento aos assistidos no próprio ambiente será mensal

N

a última semana, a equipe
da Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Cáceres
prestou atendimento aos idosos que
vivem no asilo Lar Servos de Maria,
com consultas médicas,
medicamentos e guias de exames.
O secretário de Saúde, Tony
Mendes, explicou que esse
atendimento especial no próprio
ambiente será mensal. “Vamos
oferecer nutricionista, inserir
aqueles que precisam no projeto
odontológico de dentaduras, fazer o
cadastramento para receber fraldas
geriátricas. Por ordem do prefeito
Francis Maris Cruz, estamos
ordenados a subsidiar tudo o que for
possível dentro dos programas da
Prefeitura e melhorar a vida
daqueles que ali estão e já

contribuíram para a nossa cidade “,
finalizou o secretário.
O diretor do Lar Servas de
Maria, Nivaldo Teodoro de Mello, se
disse muito agradecido e que o
atendimento é maravilhoso. “O
salário da aposentadoria dos idosos
dá apenas para custear as despesas
com os funcionários e dependemos
de ajuda para custear a alimentação,
produtos de higiene pessoal, limpeza
e remédios”, afirmou Nivaldo,
pedindo também para que todos que
sentirem vontade de contribuir com
os idosos, são bem vindos, não só
com produtos, más também com o
seu tempo e amor.
“Eles ficam muito felizes
quando aparece alguém para que
possam contar suas histórias”,
finalizou o diretor. Quem quiser

juiz Jorge Luiz Tadeu
Rodrigues, da 7ª Vara Criminal
de Cuiabá, condenou ontem, o
ex-defensor público geral de Mato
Grosso, André Luiz Prieto, a três anos e
quatro meses de reclusão, em regime
inicial aberto, por crime de peculato.
Ele também foi condenado ao
pagamento multa e à perda do cargo
público.
De acordo com a denúncia do
Ministério Público Estadual, André
Luiz Prieto, seu ex-chefe de gabinete,
Emanoel Rosa de Oliveira, e o gerente
de transporte do órgão, Hider Dutra,
teriam corrompido o controle de
aquisição de combustível da
Defensoria, permitindo compra de
mais de 56 mil litros de combustíveis
para apenas sete veículos populares
durante três meses, no ano de 2011. O
prejuízo ao erário é calculado em cerca
de R$ 490 mil.
André Prieto foi afastado do
órgão pelo Tribunal de Justiça em 2013
e, posteriormente, demitido do cargo
de defensor pela própria Defensoria
Pública, sob inúmeras acusações.
Segundo a denúncia, Pietro determinou
a aquisição da “absurda quantidade” de
combustível para o abastecimento dos
veículos próprios e locados da
Defensoria Pública do Estado

Ex-defensor público geral André Luiz Prieto, sentenciado

Já Emanoel Rosa de Oliveira
era o responsável pelo controle dos
tickets de combustível, que, segundo o
MPE, “sumiram dos estoques da
Defensoria Pública, possibilitando a
burla do sistema e o auferimento de
vantagem indevida”. Ainda, Hider Jara
Dutra, utilizando-se do cargo de
Gerente de Transportes, “deu suporte e
encobriu a aquisição elevada de
gasolina, por meio de elaboração de
relatórios forjados”.

“Ao arremate, reitera que os
requeridos se utilizaram do cargo
público para auferir vantagem
indevida, para si próprios e ou para
terceiros, em prejuízo da Defesoria
Pública do Estado de Mato Grosso e da
gama de cidadãos carentes que se
encontram desamparados de
assistência jurídica gratuita a eles
devida”, diz trecho da denúncia. O
processo contra Emanoel Rosa e Hider
Dutra foi desmembrado.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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HERANÇA MALDITA
Cargo que foi de Taques, ficou com Medeiros, que foi cassado, entrou Fiúza, que foi diplomado mas não assumiu e agora Abicalil questiona TSE e quer a vaga

Vaga de suplente no senado
tem novo pretenso na briga
N.M c/ Redação

Foto: Arquivo

O

ex-deputado federal
Carlos Abicalil (PT)
entrou com recurso no
Tribunal Regional Eleitoral
pedindo a cassação da chapa em
que o atual governador tucano
Pedro Taques foi eleito senador
nas eleições de 2010 ainda pelo
PDT. O argumento dele é que
teria sido constatada fraude na ata
de registro de suplência da
candidatura. Abicalil também
pediu a imediata posse dele no
Senado, já que, ficou em terceiro
lugar na eleição de 2010.
Caso o pedido de Abicalil
seja atendido, ele deve tomar o
lugar ocupado hoje por José
Medeiros (Pode), primeiro
suplente de Taques naquele
pleito. Medeiros teve seu
mandato cassado no último dia 31
de julho pelo Pleno do TRE. O
colegiado considerou que a vaga
pertence ao empresário Paulo
Fiúza (SD).
Porém, o senador
conseguiu se manter na vaga após
impetrar recurso no Tribunal
Superior Eleitoral. O ministro
Napoleão Maia Filho concedeu
um efeito suspensivo até
julgamento do mérito na

impugnar toda a chapa, já que,
não é permitida a correção na
ordem de suplência.
Fiúza teria subido à
primeira suplência e Medeiros
ficado com a segunda. Porém, a
ata apresentada apresenta as
ordens trocadas. Além disso,
perícias apontam que a ata
apresentada é falsa. No

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS

ESCALA MÊS AGOSTO / 2018 “MÉDICOS”

Carlos Abicalil entra na briga pela vaga do suplente de Taques

principal instância da Justiça
Eleitoral.
Abicalil argumenta que
em candidaturas de chapa
majoritária, não é possível
desassociar o titular de seu vice
ou, como no caso, de seu
suplente. Assim, o ex-deputado
alega que, ao cassar o mandato de
Medeiros, o TRE deveria cassar
toda a chapa de Taques naquelas
eleições.

O caso tramita na justiça
desde 2010. A chapa tinha como
candidato Pedro Taques e como
1º suplente o atual deputado
estadual Zeca Viana (PDT), além
do empresário Paulo Fiúza (PSD)
como 2º suplente. Com a
desistência de Viana, José
Medeiros (Podemos) passou a
ingressar a chapa. O petista alega
que, ao cassar o mandato de
Medeiros, o TRE deveria

MORTE NO PARAGUAI

Acusado de matar estudante
teria levado sorvete à vitima
F.M c/ Redação

O

eletricista Cristofher
Andres Romero Ayala,
27, teria comprado
sorvete e levado até a casa da
estudante de Medicina, Erika de
Lima Corte, assassinada a
facadas dentro de um dormitório

julgamento do processo que
culminou com a cassação de
Medeiros, dois juízes do TER,
Ulisses Rabaneda e Mário Kono,
entenderam que a chapa toda
deveria ter sido cassada. Porém,
outros cinco membros da corte
votaram por cassar apenas
Medeiros, considerado o único
beneficiado com a fraude na ata.

na cidade paraguaia de Pedro
Juan Caballero, que faz fronteira
com Ponta Porã-MS. As
informações foram repassadas
pela Divisão de Homicídio do
Paraguaia a imprensa local.
O crime brutal ocorreu na
Foto: Amambayahora

Suspeito do assassinato Cristofher Andres Romero Ayala

madrugada de anteontem, (20),
por volta da meia-noite. A jovem
foi golpeada pelo menos duas
vezes no pescoço e no peito. No
entanto, havia outras 16
perfurações no corpo. A cena do
crime ainda apontou sinais de
tortura no corpo da jovem.
Duas pessoas são
consideradas suspeitas pela
morte da estudante, sendo um
eletricista e o ex-namorado, nome
não divulgado. O principal
suspeito é o eletricista Cristofher
Andres Romero Ayala, que já foi
acusado de um crime semelhante
no ano de 2012, na mesma cidade.
Em agosto de 2012, o
eletricista foi acusado de matar
também a golpes de punhal a
estudante Daysi Patricia Gómez
Benítez, 26.
O suspeito ainda está
foragido. Informações
divulgadas de que o eletricista
teria sido encontrado foi negada
pela policia local.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

DIAS
MÊS

DIAS
SEM

01/08/18

QUA

MATUTINO das 7 às 13 hs
VESPERTINO 13 - 19:00 hs NOTURNO 19 às 7:00 hs
Avaliador
CONS 1
CONS 2
CONS 1
CONS 2
CONS 1
CONS 2
ARYANE
KATIA
JOZIANE
JOZIANE
KATIA
J.AUGUSTO
THAYANE
02/08/18 QUI
ARYANE
CECILIA
KATIA
JOZIANE
THAYANE
JEFFERSON
MICHELLE
03/08/18 SEX
ARYANE
KAROLINE
CECILIA
PAULA
THAYANE
J.AUGUSTO PAULA
04/08/18 SAB
J.AUGUSTO
PAULA
J.AUGUSTO
PAULA
CECILIA
MICHELLE
CECILIA
PAULA
05/08/18 DOM
KAROLINE
KAROLINE
*******
JOZIANE
ANNA PAULA
GISELLY
06/08/18 SEG
KAT IA
CECILIA
JOZIANE
GISELLY
THAYANE
J. AUGUSTO
ANNA PAULA
07/08/18 TER
ARYANE
KATIA
CECILIA
JOZIANE
GISELLY
JEFFERSON
ANNA PAULA
08/08/18 QUA
KATIA
CECILIA
JOZIANE
JOZIANE
KATIA
J. AUGUSTO
THAYANE
09/08/18 QUI
ARYANE
KATIA
CECILIA
JOZIANE
THAYANE
JEFFERSON
MICHELLE
10/08/18 SEX
KAROLINE
ARYANE
PAULA
CECILIA
THAYANE
PAULA
J.AUGUSTO
11/08/18 SAB
PAULA
J.AUGUSTO
PAULA
J.AUGUSTO
CECILIA
SANDRA
MICHELLE
PAULA
12/08/18 DOM
ARYANE
KAROLINE
*******
GISELLY
CECILIA
GISELLY
13/08/18 SEG
ARYANE
JOZIANE
KATIA
CECILIA
GISELLY
ANNA PAULA
MICHELLE
14/08/18 TER
ARYANE
JOZIANE
KATIA
CECILIA
GISELLY
JEFFERSON
ANNA PAULA
15/08/18 QUA
JOZIANE
KATIA
CECILIA
JOZIANE
KATIA
J. AUGUSTO
THAYANE
16/08/18 QUI
THAYANE
JOZIANE
KATIA
CECILIA
ARYANE
MICHELLE
JEFFERSON
17/08/18 SEX
ARYANE
KAROLINE
PAULA
THAYANE
CECILIA
J.AUGUSTO PAULA
18/08/18 SAB
J.AUGUSTO
PAULA
J.AUGUSTO
PAULA
KAROLINE
CECILIA
CECILIA
19/08/18 DOM
JEFFERSON
KAROLINE
*******
PAULA
JEFFERSON
ANNA PAULA
THAYANE
20/08/18 SEG
CECILIA
JOZIANE
KATIA
GISELLY
THAYANE
MICHELLE
ANNA PAULA
21/08/18 TER
ARYANE
CECILIA
JOZIANE
KATIA
GISELLY
JEFFERSON
ANNA PAULA
22/08/18 QUA
CECILIA
JOZIANE
KATIA
JOZIANE
KATIA
J. AUGUSTO
THAYANE
23/08/18 QUI
ARYANE
CECILIA
JOZIANE
KATIA
THAYANE
JEFFERSON
MICHELLE
24/08/18 SEX
KAROLINE
ARYANE
CECILIA
PAUL A
THAYANE
PAULA
J.AUGUSTO
25/08/18 SAB
PAULA
J.AUGUSTO
PAULA
J.AUGUSTO
CECILIA
MICHELLE
CECILIA
26/08/18 DOM
KAROLINE
KAROLINE
*******
JOZIANE
SANDRA
THAYANE
ANNA PAULA
27/08/18 SEG
JOZIANE
KATIA
CECILIA
THAYANE
GISELLY
ANNA PAULA
MICHELLE
28/08/18 TER
ARYANE
JOZIANE
KATIA
CECILIA
GISELLY
JEFFERSON
ANNA PAULA
29/08/18 QUA
JOZIANE
KATIA
CECILIA
JOZIANE
KATIA
J. AUGUSTO
THAYANE
30/08/18 QUI
THAYANE
JOZIANE
KATIA
CECILIA
ARYANE
MICHELLE
JEFFERSON
31/08/18 SEX
ARYANE
KAROLINE
PAULA
THAYANE
CECILIA
J.AUGUSTO PAULA
LEGENDA N° A FRENTE DO NOME:
1) CONS 1, atender: Vermelho, Laranja e Amarelo
2) CONS 2, Verde e Azul
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PAR A AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS SEGUIDAS ):
1) 11:30 às 12:10
2) 12:10 às 13:00
1) 21:30 às 22:00
2) 22:00 às 22:30
2)

Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre permaneça
1 médico em atendimento.
FAVOR NÃO ALTERAR A ESCALA SEM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO
Portal.cfm.org.br resolução 2147/2016-responsabilidade técnica

Grupo Chalana

Grupo Chalana será Cáceres
na Coréia do Sul em setembro.
Colabore fazendo sua doação
C.C 744/6. CEF Agência 0870
Apoio: Jornal Correio Cacerense
O DNA da Informação

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615

Cáceres-MT, quarta-feira 22 de agosto de 2018

UM PÉ NO ACESSO

Com dois gols contra o Atlético acreano na Arena Pantanal diante de mais de 20 mil torcedores, o Cuiabá decide em vantagem dia 27 em Rio Branco, a vaga

Dourado sai na frente em
busca de vaga na série B
F.M c/ Redação

Foto: Thiago Mattos

O

Cuiabá Esporte Clube
saiu na frente na decisão
de uma das vagas para a
Série B do ano que vem.
Empurrado por 24.636
torcedores, o maior público do
ano da Arena Pantanal, o
Dourado bateu o atlético (ACna
noite de anteontem por 2 a 0 e, na
semana que vem, pode perder por
até um gol de diferença que
conquista a classificação à
semifinal da Série C do
Campeonato Brasileiro e à
segunda divisão nacional no ano
que vem.

Os gols foram marcados
por Alê, na primeira etapa, e
Edson Borges, aos 42 minutos do
segundo tempo. Nem mesmo o
gramado, prejudicado por conta
de um festival de rock, realizado
no estádio no último final de
semana, diminuiu a qualidade de
jogo do Dourado.
Durante toda a primeira
etapa, o time comandado por
Itamar Schulle se impôs e
empolgou a torcida, que
compareceu em grande número.
Aos 37 minutos da
primeira etapa, o meio-campista

Alê abriu o placar e fez explodir
de alegria os torcedores na
arquibancada. No segundo
tempo, já em desvantagem, o
Galo Carijó tentava tomar a
iniciativa do jogo, mas esbarrava
na boa atuação da defesa. Além
disso, com seus principais
jogadores, o Cuiabá respondia a
cada investida do time acreano
com um ataque perigoso.
Quando tudo parecia
definido, o Cuiabá ampliou o
placar, com Edson Borges,
aproveitando um cruzamento da
direita e cabeceando sem chance

COPA FEDERAÇÃO

Ex-craque do Luverdense deve
assumir comando do Operário
Assessoria c/ G.D

A

diretoria do Clube
Esportivo Operário
Várzea-grandense,
decidiu pela contratação do exjogador Odil Soares para
comandar o time na disputa da
Copa FMF deste ano. O clube está
chegando aos últimos detalhes
para fechar a contratação do
profissional que está de volta a
Várzea Grande após trabalhar por
mais de cinco anos no
Luverdense.
Ídolo da torcida tricolor,
Odil chega para dar uma nova
dinâmica à equipe, que tentará
assegurar a terceira vaga de Mato
Grosso à Copa do Brasil do
próximo ano. Após ter pendurado
as chuteiras, o ex-jogador se
mudou para Lucas do Rio Verde
onde foi trabalhar nas divisões de
base do Verdão do Norte.
Sob seu comando, a
equipe sub-19 do Luverdense
conquistou o Estadual da
categoria em 2015 e 2016 e foi
vice ano passado. O ex-jogador
teve a primeira chance de
comandar o time principal em
substituição a Júnior Rocha,
também no ano passado, quando
comandou a equipe no Matogrossense e chegou ao feito de ter

realizado o trabalho do time ter
chegado na final da Copa Verde,
torneio que o clube conquistou já
sob comando de Júnior Rocha.
Após a queda do
Luverdense à Série C deste ano,
Rocha foi demitido e Odil foi
reconduzido novamente ao cargo
de treinador. Iniciou o Matogrossense e na Copa Verde.
Porém, foi demitido com a
chegada de péssimos resultados
como a eliminação da Copa Verde

para o Atlético do Espírito Santo.
Diretor de futebol do
Operário, Alcides da Costa, o
Gigi, ressalta que Odil Soares é o
profissional ideal para comandar
o jovem elenco tricolor. De
acordo com ele, o ex-jogador
chega com bagagem suficiente
para realizar um bom trabalho. O
Operário Várzea-grandense fará a
sua estreia na Copa FMF no dia
30 de setembro contra o
arquirival Mixto.
Foto: Gazeta Digital

Com um pé na série B do Brasileiro Dourado decide vaga dia 27

para o goleiro adversário. Ao
final da partida, os mais de 24 mil
torcedores, maior público do ano
da Arena Pantanal, maior
inclusive que o do clássico entre
Flamengo e Fluminense,
realizado em fevereiro, puderam
comemorar mais um resultado
positivo.
A partida de volta será

disputada na próxima segundafeira (27), no Florestão.
O Dourado consegue o tão
sonhado acesso em caso de
vitória, empate ou derrota por um
gol. Se o time acreano vencer por
dois gols de diferença, a vaga será
decidida nos pênaltis, pois o gol
fora de casa não é critério de
desempate.

Odil chega com bagagem suficiente para um bom trabalho
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Esotérico
A Lua em Capricórnio se une
a Plutão e caminha na
direção de Marte, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus. O momento
pode envolver uma intensa negociação,
relacionada à compra ou venda de um
imóvel. Um de seus pais pode precisar
mais de você.

A Lua em Capricórnio se
une a Plutão e caminha na
direção de Marte, indicando
um dia de pressão
relacionada a projetos de
médio prazo, especialmente
os que envolvem pessoas e empresas
estrangeiras. Quem sabe não seja a hora de
parar um pouco e dedicar-se ao seu
equilíbrio emocional e espiritual?

A Lua em Capricórnio se
une a Plutão e caminha na
direção de Marte, indicando
um dia de dificuldade na
comunicação e mal
entendidos. Deixe para
daqui alguns dias um contato comercial
importante, uma importante reunião de
negócios ou qualquer contato que envolva
acordo ou negociação.

A Lua em Capricórnio se
une a Plutão e caminha na
direção de Marte, indicando
um dia de negociações
intensas e carregadas de
pressão envolvendo uma
parceria ou sociedade financeira,
relacionada a uma grande soma de
dinheiro. O momento pode envolver
tensão e pressão emocional.

A Lua em Capricórnio se
une a Plutão e caminha na
direção de Marte,
indicando um dia de
enfrentamento de
pequenos problemas e dificuldades
relacionadas à sua vida material. Um
acordo pode dar errado ou haver atraso
em pagamentos. Bom momento para
organizar suas finanças.

A Lua em Capricórnio se
une a Plutão e caminha na
direção de Marte, indicando
um dia de enfrentamento de
problemas e dificuldades
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver
uma briga ou discussão, que deve ser
evitada. Procure não se deixar envolver
pelo baixo astral do momento.

A Lua em seu signo se une a
Plutão e caminha na
direção de Marte,
indicando um dia de
pressão, que pode
prejudicar seu humor e arrancar seu
equilíbrio. Você pode estar mais rude e
introspectivo, sem nenhuma vontade de
socializar. Procure não se deixar levar
pela negatividade deste momento.

A Lua em Capricórnio se une
a Plutão e caminha na
direção de Marte, indicando
um dia de pressão e
exaustão, especialmente no
trabalho, que deve ser
minuciosamente organizado para que não
haja perda de controle. O momento pode
envolver o surgimento de um grande
projeto, que vai exigir ainda mais de você.

A Lua em Capricórnio se une
a Plutão e caminha na
direção de Marte, indicando
um dia de interiorização e
maior contato com seu
mundo emocional, que passa
por um momento de desequilíbrio. O dia
pode ser intenso e exigir muito de você. É
hora de começar a deixar pessoas e
situações indigestas para trás.

A Lua em Capricórnio se une
a Plutão e caminha na direção
de Marte, indicando um dia
de pressão emocional e
n e c e s s i d a d e d e
reorganização interna. O
momento pode envolver mal estar em um
romance ou dificuldades no
relacionamento com um filho. Não se deixe
envolver pela densidade do momento.

A Lua em Capricórnio se
une a Plutão e caminha na
direção de Marte,
indicando um dia de
enfrentamento de
problemas e dificuldades com amigos.
Uma equipe de trabalho pode dar sinais
de despreparo e precisar de
remanejamentos. Procure não se deixar
levar pelo estresse do momento.
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Completando idade nova a linda Karla
Murielly Tavares, que recebeu os abraços
da mãe Fátima, irmãos Michel e
Michelline, sobrinhos e amigos que juntos
cantaram o tradicional Parabéns.
Felicidades, que possa ter muitos anos de
vida abençoados e que os dias futuros
sejam todos de harmonia, paz e desejos
realizados. Que seu coração, esteja
sempre em festa, porque você é uma
pessoa iluminada.

By Rosane Michels

A Lua em Capricórnio se une
a Plutão e caminha na
direção de Marte, indicando
um dia de pressão em
atividades e projetos que
envolvem sua vida
profissional ou um plano de negócios. O
momento pode exigir uma pausa, para
mudança de passos já decididos. Mantenha
a calma, pois essa energia é passageira.

SOCIAL

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

Parabenizamos Victor Luís Martins,
estagiário do
Escritório de Advocacia Simões Santos e Nascimento, que
recebeu ontem as felicitações pela passagem do seu
natalício. Muita luz e sabedoria nesse novo ano de vida é o
que lhes desejamos.

Felicidades e muitos anos de vida a
querida Adilza Garcia que colhe mais uma
rosa no jardim da existência. Feliz
Aniversário

Marcou mais um golaço no placar da vida o jovem Diego
Augusto Garcia do Nascimento, que na oportunidade foi
abraçado pelos familiares, amigos e colegas de trabalho.
Felicidades mil!!!

