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PERFORMATIVA
Apresentação traça através da dança, o percurso dos sertanejos de forma zoomórfica em tempo de terra seca, é baseada em Asa-Branca, de Luiz Gonzaga

Plenilúnio de Cáceres encena
curta no Cine Teatro Cuiabá
Foto: Divulgação

Pantaneiros em ambiente agreste, tudo é possível no mágico
mundo das artes, sobretudo nas cênicas, como no teatro e a Companhia de
Teatro Plenilúnio de Cáceres, mostra e encena o espetáculo Retirante Asa
Branca no Cine Teatro Cuiabá no final de semana, (29 e 30). O premiado
curta revela através da dança, o percurso dos sertanejos de forma
zoomórfica em tempo de terra seca. Página 03

TRÍDUO PASTORAL

Santuário de Fátima recebe
a visita do Bispo de Cáceres
Foto: Folha de Araputanga

Premiado ator Ismael Diniz é o destaque cênico do grupo cacerense

INFRAESTRURAS

Prefeitura inicia construção de
pontes no Jardim das Oliveiras

Dom Jacy foi saudado pelo Monsenhor anfitrião Padre Celso Duca

Cristãos da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em
Araputanga, receberam no último final de semana a visita de Sua
Reverendíssima Dom Jaci Diniz Rocha, Bispo Diocesano de Cáceres, no
Santuário Mariano, permanecendo com hóspede de honra por 3 dias.
Conforme Pe. Celso, a visita é uma obrigação, consoante o Código de
Direito Canônico de 1983, artigos 396 a 398. Página 04

Foto: Assessoria

A prefeitura de Cáceres deu início às
obras para a substituição das 3 pontes de
madeira por tubos Armco no Jardim das
Oliveiras, justificando o prefeito Francis, que
a precariedade dessas pontes era grande e elas
estavam deterioradas e traziam insegurança
para quem precisava usa-las. A primeira está
sendo construída na Avenida Pedro Henry
com tubos de 2,m de diâmetro.

COMPENSAÇÃO

Delação liquidifica rombo
de R$ 1,1 bi em R$ 70 mi

No local serão reconstruídas três
pontes com tubulação galvanizada

Página 06
Página 03

PÁTRIA AMARGA
PROGRAMA CENTELHA

Relatório Focus comprova
17ª queda no PIB este ano

Unemat divulga a geração de
empreendimentos inovadores
Foto: Facebook

A Unemat, por meio da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação está divulgando o
Programa Nacional de Apoio à Geração de
Empreendimentos Inovadores (Programa
Centelha) junto aos câmpus da Instituição.
Objetivo é promover network entre os atores desse
processo, tais como alunos, recém-formados,
empreendedores iniciantes e professores.

Página 06

HORA DA MORTE

Moradores abrem guerra
contra o “Recanto da Paz”

Programa já é referencia em
várias universidades do país

Página 04

Página 03

Alerta com as cláusulas leoninas nos contratos
Nestes tempos modernos, onde o mercado se torna aquecido pelo
crescimento imobiliário, surgem os contratos de imóveis e para sua
segurança é bom ficar atento ao Código de Defesa do Consumidor, que em
seu art. 51 inciso IV, se refere às abusividades de cláusulas. Página 05

02

Cáceres-MT, quarta-feira 26 de junho de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Café
da

Abuso & Desacato

Manhã

Conforme o Estadão no final de
semana, membros de associações do
Ministério Público e da magistratura
intensificaram o corpo a corpo no Senado
para tentar conter eventuais danos às
categorias provocados pelo projeto de
abuso de autoridade em tramitação. Os
grupos de pressão tentam, ao menos,
negociar pontos que ficaram abertos a
interpretações. Do jeito que está o texto,
se a autoridade for negligente ou se
proceder de forma incompatível com a
honra, dignidade e decoro de suas
funções, ela incorrerá em abuso.
Óra, com a venia-permissa, nada
mais óbvio, não apenas a autoridade, mas
todos, enfim, ultrapassou o limite de suas
funções legais, ferro! Até agora, não
conseguimos sintetizar porque todo este
receio de parte de nossas muidignas e
ínclitas autoridades quanto a atualização
de uma legislação que remonta a 54 anos,
melhor ilustrando, a antiga Lei Nº 4.898,
sancionada em 9 de dezembro de 1965, e
durmam-se com este barulho: ainda
vigente, regulando o Direito de
Representação e o processo de
Responsabilidade Administrativa Civil e
Penal, nos casos de abuso de autoridade.
Antiga e com o ranço da época de
sua sanção, os cinzentos anos da ditadura
militar, por isso mesmo, ela se destaca
pela flexibilidade aos infratores, senão
vejamos: enquanto atualmente se pune o
mero desacato à autoridade com pena de
seis meses a dois anos (artigo 331 do
Código Penal), pela quase sexagenária lei
4984/1965, os atos de abuso de
autoridade, disciplinados, ainda cominam
pena ínfima de dez dias a seis meses aos
infratores!
Como se não bastasse a
discrepância, existe uma tendência
recente de criminalização da Defesa
mediante imputação do tipo penal de
embaraço às investigações, cuja altíssima
pena é de três a oito anos de reclusão.

EDITORIA

SONS DO PANTANAL
O projeto Pantanal Aventura Sonora
proporciona uma imersão criativa repleta de
aprendizado e para o maestro Murilo Alves, que
lidera a expedição. Não por acaso, o filósofo
alemão Friedrich Nietzsche disse certa vez que
sem a música a vida seria um erro. Aviso ao
maestro e demais que curtam os sons do
pantanal: ouça Pantanal em Aquarela de Lorde
Dannyelvis no Canal Youtube. Tal qual o projeto
Pantanal Aventura Sonora, o rasqueado do editor
do Correio Cacerense, também proporciona
uma imersão criativa repleta de aprendizado.
SAINDO PELO LADRÃO
Segundo a Coordenadoria de Planejamento do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Estado
há uma estimativa de pelo menos 40 mil
mandados de prisão em aberto. No total, há
também 12.453 reeducandos em todo o estado.
Os dados foram apresentados em reunião do
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário com o Governador Mauro
Mendes. Do número total de pessoas presas,
51% são referentes à prisão provisórias
enquanto 49% são condenados. Os mais de 12
mil reeducandos, inclusive, estão dispostos em
unidades prisionais com capacidade total de
6.329 vagas.
CASO - BRASIL
A Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho denunciou na 108ª
Conferência Internacional do Trabalho, em
Genebra (Suiça), que a Reforma Trabalhista
brasileira, que entrou em vigor em 11 de
novembro de 2017, fere convenções da
Organização Internacional do Trabalho, da qual
o Brasil é signatário. Devido ao fato, o Brasil
terá que dar explicações à Organização das
Nações Unidas . Com o entendimento de que a
Reforma Trabalhista ofende a Convenção 98, o
“caso Brasil” entrou para a lista curta dos 24
casos que foram discutidos durante o evento.
REVISTA ABSURDA
O Colégio de Presidentes das Seccionais
realizado em Brasília, solicitou ao Conselho
Federal da OAB o imediato ingresso no STF
com uma ação contra a revista de advogados em
fóruns de justiça. Em Mato Grosso, no ano
passado, após atentados a juízes em fóruns no
interior, o Tribunal de Justiça publicou uma
portaria que estabelecia, entre outras medidas,
que juízes, advogados e visitantes passem por
detector de metais.
REVISTA ABSURDA II
A OAB nacional vai ingressar com uma
Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental na corte para garantir isonomia aos
advogados como destacou o presidente da OAB,
Felipe Santa Cruz. Um absurdo, convenhamos
revistar os fiscais das leis, quando nem sempre
se revistam marginais e suas testemunhas.
ANALFABETISMO
Cuiabá tem uma taxa de analfabetismo de 3,6%,
segundo dados do IBGE, divulgados nesta
sexta-feira (21). É o maior índice da região
Centro-Oeste, já que em Goiânia (GO) o
percentual é 2,3% e Campo Grande (MS) é
3,0%. Na capital de Mato Grosso, o número de
analfabetos é maior entre o homens,
especialmente em pardos e negros. O percentual
de homens analfabetos é 4,5%. Entre as
mulheres é 2,8. Já para pardos e negros o índice é
considerado alto, 18,7%. Os dados abordados
são referentes a pessoas a partir de 15 anos de
idade e foram coletados em 2018.
INTERCEPTANDO
Sem essa de alcaguetagem, ganso, X-9 e os
cambaus, o bom jornalista é um Whistleblower,
na tradução literal, assoprador de apito. Como
advogado explicamos que o termo refere-se a
toda pessoa que leva ao conhecimento, ilícito
civil ou criminal, que podem ser atos de
corrupção, fraudes públicas, grosseiro
desperdício de recursos público, atos que
coloquem em risco a saúde pública, os direitos
dos consumidores etc. Este é o jornalismo
investigativo, geralmente contestado por quem
tem culpa no cartório.

Então, amigos, precisa sim,
atualizar a velha lei, adequando-a a
segunda década do século XXI, inclusive
sugerimos até incluir nesta tão temida Lei
do Crime de Abuso de Autoridade, à
ambas as partes, a extinção de
punibilidade, no caso da retorsão, incisos
I e II do artigo 140 do CP vigente, inverbis: I- quando o ofendido, de forma
reprovável, provocou diretamente a
injúria; II – no caso de retorsão imediata,
que consista em outra injúria.
Assim, ninguém teria o que
reclamar e as partes pensariam duas vezes
antes de abusar de outrem. Estranha e
injustificável, a posição até mesmo da
PGR, fazer lobby no senado num corpo a
corpo contra o projeto, que visa
disciplinar o Crime de Abuso de
Autoridade, diga-se de passagem, objeto
de discussão no longínquo ano de 1956,
no projeto de Lei nº 952 de autoria do
deputado udenista Bilac Pinto durante o
governo de Juscelino Kubistchek.
Trocando em miúdos, ou disciplinemos as

posturas, ou curvemo-nos ao
poder sem discutir direitos e deveres.
Só pra concluir, Weber já
preconizava que autoridade é a figura que
exerce a dominação, o que implica o
direito de mandar naqueles que lhe devam
obediência. Todavia, a dominação não se
pode confundir com poder, pois na
dominação há uma relação de
reciprocidade: aqueles que obedecem
demonstram uma aceitação da autoridade,
que legitima a dominação.
Já o poder, que pode ser exercido
até mesmo pela força, pode ser um
sintoma de não haver ali dominação, já
que pode ser imposto, mesmo ante a
resistência de terceiros. In-fine: Nm
Estado de Direito, a autoridade também
obedece às suas próprias normas, o que é
elemento fundamental de sua
legitimidade, já que uma autoridade que
se impõe pela força deixa de ser legítima,
pois há uma resistência; e aqui já não há
dominação de autoridade, mas apenas um
exercício de poder ilegítimo.

Mídia: a impressão que Fica!
Desde o crescimento da
acessibilidade da internet e frente aos
constantes avanços tecnológicos, muitas
pessoas têm questionado se anúncios em
jornais e revistas ainda valem a pena. De
fato, caminhamos a passos largos rumo à
digitalização, e o marketing não pode, de
forma alguma, ignorar isso.
Por outro lado, é importante
entender que nem só de pixels, conexões
Wi-Fi e algoritmos é feita uma boa
estratégia de comunicação e marketing.
Por mais virtual que o mundo esteja, os
impressos ainda têm seu lugar e
respondem muito bem aos investimentos
recebidos.
A materialização das ideias, o
contato físico com a mídia e a
possibilidade de uma experiência
sensorial com a informação agradam
bastante às pessoas e não devem ser
deixados de lado na hora de dialogar e se
relacionar com os públicos.
Vivemos num contexto híbrido,
em que as características e realidades se
misturam a todo momento, inclusive na

hora de estruturar ações de
marketing.
O que é publicado em uma revista
impressa está ligado ao comercial que está
circulando na TV, que, por sua vez, leva o
usuário ao site da empresa, e assim por
diante. Um outro exemplo: ao ver
anúncios em jornais e revistas que contêm
um QR Code para você acessar os
detalhes via smartphone, sua experiência
é virtual ou está no “mundo real”?
Ademais, a publicidade impressa
já está em voga há muitos anos e faz parte
da vida de todas as pessoas. Mesmo com o
imenso crescimento da internet, um fato
chama a atenção: em geral, as pessoas
confiam mais nos anúncios em jornais e
revistas do que em anúncios digitais.
Para ficar mais do que provado
que os anúncios em jornais e revistas
ainda são ótimas ferramentas para a
reputação e para os negócios das
empresas, selecionamos mais algumas
vantagens: ele atende ao perfil de cliente
cinestésico, que gosta de manusear o
material de leitura; favorece a lembrança

EXPEDIENTE

ou mesmo deixar acessível nos
ambientes em que frequenta; possibilita o
aprofundamento do conteúdo do anúncio
e associa às marcas dos veículos, o que
garante respaldo e credibilidade.
Cite-se ainda o contato direto com
formadores de opinião do seu setor
econômico, o custo-benefício de cada
espaço e o retorno que esse anúncio
poderá gerar para seu negócio, pois
muitas vezes o barato sai caro, quando sua
publicidade sai do ar diante de uma
intempérie, enquanto que na mídia
impressa, sua propaganda é eterna,
independente de cair ou não a energia,
acabar ou não a bateria do celular.
Enquanto o leitor solitário
manuseia seu celular, na banca de jornais,
o interesse pessoal é coletivo, e, se o seu
anuncio está lá nas páginas do periódico, a
visão será ampla, assim como a sua ao
optar por esta mídia.
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CIA PLENILÚNIO

Grupo encenará Retirante Asa Branca, péça vencedor a do Festival de Cenas Curtas do IFMT e do prêmio de melhor espetáculo no XII Festival Velha Joana

Teatro de Cáceres encena
clássico sábado em Cuiabá

Da Redação

Foto: Divulgação

P

antaneiros em ambiente
agreste, tudo é possível no
mágico mundo das artes,
sobretudo nas cênicas, como no
teatro e a Companhia de Teatro
Plenilúno de Cáceres, mostra e
encena isto, nos palcos da vida,
sendo uma das principais atrações
deste mês de junho no Cine Teatro
Cuiabá.
A agenda aberta no dia 4
último, com exibições de filmes dos
projetos Encontros com Cinema e A
Escola Vai ao Cine Teatro, abre as
cortinas no sábado, 29 e domingo,
30, para o espetáculo 'Retirante Asa
Branca', da Plenilúnio, que será
exibido no Cine Teatro de Cuiabá
neste sábado (29) e domingo (30). A
cena tem 25 minutos de duração, e os
ingressos custam R$20 (inteira) e
R$10 (meia).
'Retirante Asa Branca' foi
vencedor do Festival de Cenas
Curtas do Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT) e do prêmio de

tempo de terra seca, é
baseada na obra de Luiz Gonzaga, e
a Asa Branca, pássaro símbolo do
sertão, também entra em cena,
“como a esperança de um futuro
melhor, sob a direção de Luciano
Paullo, com brilhante atuação de
Ismael Diniz.
Retirante Asa Branca,
recebeu no Festival Velha Joana 5

INFRAESTRUTURAS

Prefeitura inicia construção de
pontes no Jardim das Oliveiras
Assessoria

Ator Ismael Diniz do Grupo de Teatro Plenilúnio, de Cáceres

melhor espetáculo no XII
Festival Velha Joana. Nele, através
da dança, os artistas mostram “o
percurso dos sertanejos de forma

tempo de terra seca”.
A apresentação através da
dança, traçando o percurso dos
sertanejos de forma zoomórfica em

EMPREENDEDORISMO

Unemat inicia a divulgação
do Centelha em seus câmpus
Assessoria

A

Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), por
meio da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação
(PRPPG), está divulgando o
Programa Nacional de Apoio à
Geração de Empreendimentos
Inovadores (Programa Centelha)
junto aos câmpus da Instituição.
Conforme o assessor de Gestão de
Pesquisa da PRPPG, professor
Roberto Vasconcelos, o objetivo é
promover network entre os atores
desse processo, tais como alunos,
recém-formados, empreendedores
iniciantes e professores
O Programa Centelha é
voltado para empresas com
d i r e c i o n a m e n t o a o
empreendedorismo tecnológico que
tenham faturamento anual bruto de
até R$ 4,8 milhões, criadas e
formalizadas a partir do programa ou
com até 12 meses da criação da
empresa, contado a partir do
lançamento do edital. As empresas

categorias sonoplastia,
figurino, direção, ator e melhor
espetáculo.
O grupo de teatro
Plenilúnio, é apadrinhado e parceiro
da Apae de Cáceres, e “desenvolve
atividades de estudo em teatro e
produção teatral de forma gratuita,
não tendo fins lucrativos,
sobrevivendo de apoios e de suas

que atenderem os prérequisitos ainda precisarão
estabelecer parcerias. Entre as
opções de parceria estão as
Instituições de Ensino Superior
(IES).
De acordo com Pinheiro,
neste contexto a Unemat participará,
principalmente, nas ações de
mentoria. A publicação do edital está
agendada para o segundo semestre
com a previsão de contratar e
fomentar 27 empresas/projetos
selecionados com recursos de até 60
mil reais.
Estima-se que cerca de 800
projetos concorrerão ao Edital. O
quantitativo será alcançado por meio
de etapas que filtrarão, num período
de 4 a 6 meses, as melhores
propostas. O julgamento é parte da
atuação dos parceiros do Programa.
A Unemat é uma das IES
apoiadoras do Programa Centelha
em parceira com a Fundação de
Amparo à Pesquisa de Mato Grosso
(Fapemat). A Fundação é agente
Foto: Facebook

Programa em conjunto com
a Financiadora de Inovação e
Pesquisa (Finep), fomentadora do
Centelha. Caberá aos parceiros
colaborar com o desenvolvimento
do projeto em vários aspectos, desde
apoio técnico ao empresarial e de
gestão.
Programa Centelha nasceu
de uma demanda do Conselho
Nacional das Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa (Confap), no
conjunto de suas Fundações, junto à
Finep e ao Ministério da Ciência,
Te c n o l o g i a , I n o v a ç õ e s e
Comunicações.
O intuito foi construir um
programa nacional de
fortalecimento dos sistemas locais
de inovação, com fomento a startups
e ideias inovadoras e sua iniciativa
visa dentre outros fatores, estimular
a criação de empreendimentos
inovadores a partir da geração de
novas ideias, voltadas a disseminar a
cultura do empreendedorismo em
todo território nacional,
incentivando a mobilização e a
articulação institucional dos atores
nos ecossistemas locais, regionais e
estaduais de inovação do país.

A

prefeitura de Cáceres deu
início às obras para a
substituição das 3 pontes de
madeira por tubos ARMCO no
bairro Jardim das Oliveiras. Todo
trabalho está sendo executado pela
Secretaria de Infraestrutura do
município. Os tubos são de aço
galvanizado com vazão de 2 e 3
metros de diâmetro e uma vida útil
de mais de 40 anos, além de não
precisar de reparos contínuos como é
feito quando a ponte é de madeira.
O prefeito Francis Maris diz
que “a precariedade dessas pontes
era grande e elas estavam totalmente
deterioradas e traziam insegurança
para quem precisava usa-las, seja de
bicicleta, motos, carros e até mesmo
a pé. A troca dessas pontes irá melhor
a mobilidade dos moradores do
bairro que a muito tempo esperam
essa obra ser realizada e agora foi
feito a compra de todo material
necessário e em breve será entregue
para a população.” Finaliza.

“Esse projeto de substituir
as pontes por tubos de aço
galvanizado vai ser aumentado
gradativamente. Infelizmente hoje é
muito difícil conseguir madeira com
tamanho adequado, além de toda a
burocracia para a extração, além de
que as pontes de madeiras exigem
muito mais atenção e reparos
principalmente nos períodos
chuvosos.
Com esses tubos de aço de
alta resistência e durabilidade, a
prefeitura terá uma economia
significante com reparos e mão de
obra”. Finaliza o secretário Wesley
de Sousa.
A primeira ponte está sendo
construída na Av. Pedro Henry com
tubos de 2m de diâmetro e logo que
for finalizada será iniciada na Rua
Madri também com a mesma
dimensão. Posteriormente será
executada a ponte da Av. Beira Rio
(Cabo Nilson) com tubos de 3m de
diâmetro.
Foto: Assessoria

Valetão e ruas do bairro recebem impactação de maquinários

Programa de empreendedorismo, já é sucesso em várias universidades do Brasil
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CRECHE DO S.FRANCISCO

Ex-prefeito chegou a pagar o valor de cem por cento por uma caixa d´água que não foi concluída e atual defende que construtora deve ressarcir o município

Centro de educação infantil
será concluído após 4 anos
O
Assessoria

Foto: Ulisses Ferreira

Centro de Educação
Infantil (CEI) do bairro
Jardim São Francisco em
São José dos Quatro Marcos –
que é objeto de investigação por
possível desvio de recursos na

gestão anterior, cuja obra está
paralisada desde de 2014 será
concluída pelo atual gestor.
Conforme o prefeito
Ronaldo Floreano dos Santos que
esteve no local, a obra está

a b a n d o n a d a a
praticamente cinco anos por
irresponsabilidade da empresa
construtora e do ex-prefeito
Carlos Bianchi."A gestão anterior
não envidou esforços para

RECANTO DA PAZ

Cemitério continua relegado
ao abandono em P. e Lacerda
TVCO c/ Redação

O

caso do cemitério
municipal Recanto da
Paz, em Pontes e
Lacerda, ainda continua sendo
motivo de reclamação por parte
de muitas pessoas que tem seus
entes queridos enterrados no
local.
Vários problemas são
encontrados, desde a estrutura
que está sendo danificada e os
ossos que estão sendo retirados
para serem enterrados outros
corpos na mesma cova.
Essas e outras cobranças
foram feitas pelos vereadores na
Câmara Municipal na última
sessão ordinária. “Estou
indignada com a situação do
cemitério municipal. Fiz um
requerimento e questionei a
prefeitura sobre a ampliação que
não foi autorizada pela SEMA, e
o prefeito tinha que correr atrás
disso, assim como ele tem tempo
de ir para Cuiabá e pedir a Estrada
do Matão.
O prefeito tinha que ter a

atenção para o cemitério”,
destacou a vereadora Natalícia
Inácia da Silva, na ultima sessão
ordinária
na Câmara de
Vereadores.
Não é a primeira vez que
os parlamentares vem pedindo

providências para a
prefeitura. A TV Centro Oeste
também foi acionada por várias
vezes para atender o pedido de
reclamação de muitas pessoas,
principalmente do bairro jardim
Morada da Serra.
Foto: Divulgação

Velho prédio estava a mercê de ruínas, abandonado pela gestão anterior

grande obra", disse.
O prefeito informou sobre
a criação de uma Comissão
apurar a responsabilização
referente a obra. "Nossa equipe
de engenharia fez uma vistoria inloco e verificou erros gravíssimos
como a estrutura de madeira, que
está toda comprometida, onde era
necessário colocar vigas colocou
caibros e onde era necessário
caibros colocou tábuas usada de
caixaria e isso é uma falta de
responsabilidade", afirmou que o
prejuízo constatado está acima de
R$ 200 mil reais.
Segundo Floriano, o exprefeito chegou a pagar o valor de
cem por cento por uma caixa
d´água que não foi concluída. "A
construtora responsável pela a
obra que é a empresa Universo

SEMA não autorizou a ampliação do cemitério que restaria defasado

VISITA À PARÓQUIA

vai ter que ressarcir o
município", informou manteve
reunião com os vereadores para
as devida providência.
A moradora do bairro
Jardim São Francisco, Edna dos
Santos Souza informou que têm
dois filhos que necessitam do
Centro de Educação Infantil. "Se
tivesse terminado a obra teria
lugar para eles [filhos] ficar e a
gente arrumar um serviço", disse.
O prefeito Ronaldo
Floreano informou conseguiu
autorização do FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação) para realizar nova
licitação e reiniciar a obra.
«Essa licitação termina no
mês de junho e assim que
homologada a obra será
iniciada", frisou.

Bispo Dom Jacy Rocha cumpre
tríduo pastoral em Araputanga
F.A c/ Redação

C

ristãos da Paróquia Nossa
Senhora do Rosário de
Fátima, em Araputanga,
receberam, às 9h00 da última sextafeira, (21), no Santuário Mariano, o
Bispo Diocesano de Cáceres, Dom
Jacy Diniz Rocha, sendo saudado

pelo Monsenhor Padre Celso Duca,
da paróquia local, araputanguense,
no Santuário.
Sua reverendíssima Dom
Jacy cumprimentou dezenas de fiéis
na nave central da Matriz enquanto
caminhava para o altar, sendo a
Foto: Folha de Araputanga

Bispo Dom Jaci é recebido na Paróquia de Araputanga

ilustre visita e recepção
conduzida pelo Padre Celso de
Jesus. Na ocasião além dos padres
anfitriões mencionados, usou da
palavra o Coordenador da
Comunidade, Senhor Benedito João
Balarim Furlan, popular Bêne,
seguido da saudação das crianças
que ofereceram ao prelado sete
rosas, simbolizando os sete dons do
Espírito Santo. Após depositar as
rosas recebidas, aos pés da Imagem
da Padroeira da Paróquia, pedindo
bençãos para visita pastoral, o bispo,
voltou à nave central da Igreja e,
passou a fazer uso da palavra. Ao
final da recepção, os Cristãos, em
duas filas, receberam aspersão com
água benta, administrada por Dom
Jacy, que permaneceu na cidade até o
domingo,23.
Conforme explicou o Pe.
Celso, de acordo om o Código de
Direito Canônico de 1983, artigos
396 a 398, a visita pastoral é uma
obrigação dos bispos, que devem
visitar todas as paróquias da diocese,
pelo menos a cada cinco anos.

Cáceres-MT, quarta-feira 26 de junho de 2019
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LEONINAS

O Código de Defesa do Consumidor em seu ART. 51 inciso IV, se refere às abusividades de cláusulas que: “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas

Clausulas abusivas em
contratos imobiliários
Editoria

Foto: Ilustrativa

Assinar o contrato só após minuciosa leitura e análise das cláusulas

N

estes tempos modernos, onde o
mercado se torna aquecido pelo
crescimento imobiliário,
surgem os contratos de imóveis. Com
textos de difícil entendimento e
cláusulas desfavoráveis ao consumidor,
estes contratos podem se tornar uma
verdadeira armadilha para o
consumidor.
O Código de Defesa do
Consumidor em seu ART. 51 inciso IV,
se refere às abusividades de cláusulas
que: “estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”, de forma que tal previsão
contratual é nula de pleno direito.
Nesse contexto, incluem-se

contratos de adesão que, na
definição do ART. 54 do CDC, seria
aqueles: “cuja cláusulas tenham sido
aprovadas pela autoridade competente
ou estabelecidas unilateralmente pelo
fornecedor de produtos ou serviços, sem
que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu
conteúdo”.
Estas cláusulas em questão, são
configuradas de uma forma que
beneficiem a Construtora ou
Revendedora, de modo que, torna a
adesão um grande negócio para a
empresa. No entanto para o aderente, é
obrigado a lidar com entraves jurídicos e
cláusulas abusivas, que desfavorecem
sobremaneira o consumidor.
A começar pelo contrato em si,
que traz em seu teor uma linguagem

jurídica, que desequilibra a
relação entre as partes, já que uma delas,
o adquirente imobiliário não possui
conhecimentos necessários para discutir
o conteúdo contrato. Este é um dos
principais problemas, pois o
consumidor não possui condições
técnicas para avaliar a qualidade destes
produtos ou serviços. Outra
discrepância, que existe em contratos
imobiliários, é a cláusula
compromissória de arbitragem.
Esta cláusula, muitas vezes
abusiva, impede o consumidor de
acionar o judiciário, a partir do momento
em que ele assina este documento.
Exatamente por isso, é que se configura
o vício do negócio jurídico. Um vício na
vontade, já que o aderente sequer
conhece o documento que assinou, ou
seja, não entende que ao aderir à uma
cláusula destas, está abdicando de um
direito garantido na Constituição
Federal. O direito de acesso ao
judiciário, é um direito basilar,
fundamental e dever do Estado.
A Lei 9307, mais conhecida
como Lei da Arbitragem, descreve; § 1º
A cláusula compromissória deve ser
estipulada por escrito, podendo estar
inserta no próprio contrato ou em
documento apartado que a ele se refira; §
2º Nos contratos de adesão, a cláusula
compromissória só terá eficácia se o
aderente tomar a iniciativa de instituir a
arbitragem ou concordar,
expressamente, com a sua instituição,
desde que por escrito em documento
anexo ou em negrito, com a assinatura
ou visto especialmente para essa
cláusula. Assim se percebe que, para um
documento ser considerado válido,
devemos nos ater a alguns detalhes
importantes, tais como; a cláusula
deverá ser estipulada por escrito e a
iniciativa deve ser tomada pelo

maioria dos casos, o aderente
sequer sabe o que significa assinar este
documento, desse modo, decorre daí a
ilegalidade e o abuso. Muitas
construtoras se aproveitam, da falta de
conhecimento técnico da parte, e
induzem o consumidor a assinar tal
documento, o que é ilegal, e torna a
cláusula nula.
Neste entendimento, outra
cláusula comprovadamente abusiva, é a
que prevê uma multa por atraso
diferente para cada contratante. Uma
multa, em caso de inadimplência da
Construtora, menor que a estipulada em
caso de atraso do adquirente do imóvel.
Assim, se a empresa se compromete a
entregar um imóvel em uma data, a
multa é de 0,5% em caso de
inadimplência, no entanto, se é o
consumidor que atrasa as parcelas do
pagamento, a multa é de 2% sobre o
valor do imóvel, totalmente
desproporcional e em franca violação ao
Princípio da Igualdade nos Contratos.
Contudo, o principal problema
que a maioria dos consumidores tem
enfrentado, é o atraso na entrega do
imóvel adquirido. Nos contratos
imobiliários, está prevista a data para a
entrega do empreendimento e de suas
respectivas unidades habitacionais, mas
muitas vezes não é respeitado pela
empresa vendedora. Como todo
contrato, imobiliário ou não, existe uma
data fixada para o cumprimento da
obrigação.
É assim que deveria ser, pois
não é. Algumas Construtoras
argumentam que o imóvel dever se
entregue na data compromissada ou ao
término do financiamento, o que não é
verdade, pois apenas uma data deve ser
considerada. Do contrário, o
consumidor também deveria ter uma
dilação no prazo para pagamento das
parcelas contratadas, mas não é assim.

Todo e qualquer contrato deve
ser respeitado, assim como a data
estipulada para o cumprimento da
obrigação deverá ser cumprida de
maneira pontual.
As tarifas ilegais, se tornaram
outro grande problema nos contratos,
pois muitas vezes as empresas cobram
por um serviço que não deveria ser
repassado ao consumidor; ex: as tarifas
para registro de contrato, tarifas por
serviços de terceiros ou mesmo as tarifas
de cadastro. Não existe qualquer
comprovação que justifique estas
cobranças, ou a comprovação da
existência de qualquer ônus para as
empresas ou bancos no exercício de sua
atividade que explique a cobrança de
tais valores. O fato, é que nenhuma
cobrança deste tipo, deveria ser
transferida ao consumidor, pois este
serviço é considerado uma obrigação da
Construtora ou banco, sem qualquer
ônus para as empresas.
De toda a forma, também é
direito do consumidor a comprovação
da entrega dos documentos que
comprovam a regularidade do imóvel,
em respeito ao direito de informação do
consumidor, garantido pelo Código de
Defesa do Consumidor, tais como
Certidão de habite-se, escritura, certidão
de situação do imóvel, certidão de ônus
fiscais e certidão negativa de débitos e
registro do contrato de compra e venda.
Nestes termos, o consumidor
deve ser bastante atento às cláusulas do
contrato, principalmente o imobiliário,
por se tratar de um bem valioso e de
difícil aquisição. Qualquer dúvida o
adquirente imobiliário poderá consultar
um despachante, para elucidar questões
cartorárias e um advogado imobiliário,
para questões contratuais técnicas e
legais, para desse modo, evitar qualquer
surpresa. Fonte - Bernardo César Coura,
Advogado Imobiliário e Condominial.

EFINANCE

Sicredi conquista prêmio
na categoria governança
Assessoria

“

Nova Ferramenta para o Programa
Pertencer” foi o case do sucesso
inscrito pelo Sicredi no Prêmio
Efinance 2019, vencedor na categoria
“Governança”.
O projeto consiste na
estruturação e desenvolvimento de uma
nova plataforma – simples, intuitiva,
integrada e sistêmica – que melhore a
experiência dos usuários, colaboradores
do Sicredi, no processo de cadastro e
controle dos eventos realizados ao longo
do ano, principalmente as assembleias.
As assembleias são o momento
máximo de participação dos associados
nas decisões de suas cooperativas de
crédito e ocorrem nos municípios onde a
instituição financeira cooperativa atua.
Para os associados, a nova ferramenta
proporciona mais agilidade em
processos e oportuniza a experimentar
novas tecnologias intuitivas e
transparentes no processamento de
informações das cooperativas.
Para Romeo Balzan,
superintendente da Fundação Sicredi, a
iniciativa apoia a entrega da proposta de
valor da instituição, de aprimorar o
relacionamento cada vez mais ativo,
simples e próximo com os associados.
Ao mesmo tempo, fortalece o modelo de
gestão, que tem, entre outros
diferenciais, a participação dos
associados nas decisões da sua
cooperativa de crédito.

A ferramenta é usada desde o
início, quando os eventos são
cadastrados e os associados convidados,
passando pelo registro das presenças,
das votações e pesquisa durante os
encontros, até o encerramento deles,
quando são realizados as
contabilizações e o arquivamento de
documentos legais. “Por isso, a
premiação representa um grande
reconhecimento ao Sicredi e indica que
estamos no caminho certo de nossos
objetivos”, afirma Alexandre da
Silveira, superintendente de Sistemas do
Sicredi.
Em sua 19ª edição, o Prêmio
Efinance 2019 é promovido e
organizado pela Editora Executivos
Financeiros. Uma comissão julgadora,
formada por professores especialistas,
seleciona e indica os cases vencedores
de Tecnologia da Informação (TI)
implementados pela indústria financeira
– bancos, seguradoras, corretoras,
empresas das áreas de crédito,
investimentos e meios de pagamentos,
fintechs, entre outros players – que mais
contribuíram para facilitar o dia a dia dos
usuários.
O Sicredi Centro Norte,
composto pelos estados de Mato
Grosso, Rondônia, Pará e Acre, tem
aproximadamente de 422 mil
associados, com 169 agências em 140
municípios.
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PREMIADA,MESMO
O ex-governador revelou nos depoimentos fraudes envolvendo autoridades
com foro privilegiado, políticos de Mato Grosso e também da esfera nacional

Rombo superou R$ 1 bi mas
delação homologou R$ 70 mi
AE/c/ Redação

Foto: Arquivo

M

ais uma perícia feita na
delação premiada do exgovernador Silval Barbosa
aponta o montante desviado dos cofres
públicos durante a sua gestão. A
auditoria independente foi contratada
por um dos acusados de ter participado
nos esquemas citados pelo ex-gestor em
sua colaboração. De acordo com a nota,
o laudo está pronto e foi entregue ao
Supremo Tribunal Federal. A conclusão
da análise de 11 volumes e mais de 100
apensos de documentação é que Silval
confessou ter desviado 'nada menos' que
R$ 1,1 bilhão.
Porém, em sua delação
homologada em 2017, o retorno aos
cofres públicos ficou acertado em
apenas R$ 70 milhões de indenização.
A delação foi homologada pelo
ministro Luiz Fux, do STF após acordo
fechado entre Silval e a ProcuradoriaGeral da República. O ex-governador
revelou nos depoimentos fraudes
envolvendo autoridades com foro
privilegiado, políticos de Mato Grosso e
também da esfera nacional.
Os fatos vieram à tona por meio
da Operação Malebolge, deflagrada em
setembro de 2017 pela Polícia Federal.
Trata-se da 12º fase da Operação
Ararath. Um dos fatos investigados pela
Justiça Federal relata o pagamento de

Silval Barbosa seria prova da brandura flexível no cociente das delações

propina na ordem de R$ 6
milhões ao ex-secretário de Estado Eder
Moraes para que ele mudasse sua versão
em um depoimento sobre suposta
compra de vaga no TCE.
Outros que também foram alvo
desta operação foi o prefeito de Cuiabá
Emanuel Pinheiro e a prefeita cassada de
Juara Luciane Bezerra, flagrados na
filmado recebendo dinheiro
supostamente de propina das mãos de

Silvio Cesar Correa, ex-chefe
de gabinete de Silval.
Outros 7 deputados estaduais
da época também foram filmados e
acabaram sendo alvos da Operação e
durante o período de coleta de
informações, o ex-governador prestou
94 depoimentos à Procuradoria e ainda
entregou as autoridades gravações em
áudio, vídeo e um calhamaço de
documentos.

QUEDA SEGUIDA

Mercado reduz para 0,87%
previsão de alta do PIB/2019
V.E c/ Redação

E

conomistas das instituições
financeiras baixaram a
estimativa de alta do Produto
Interno Bruto (PIB) deste ano de 0,93
para 0,87%. Foi a 17ª queda consecutiva
do indicador. A previsão consta no
boletim de mercado também conhecido
como relatório "Focus", divulgado
anteontem, (24) pelo Banco Central
(BC), resultado de levantamento feito na
semana passada com mais de 100
instituições financeiras.
As revisões para baixo na
expectativa de crescimento do mercado
financeiro para o PIB deste ano

começaram, com mais
intensidade, após a divulgação do
resultado do ano passado, quando a
economia avançou 1,1% e continuaram
após a divulgação de uma contração no
primeiro trimestre de 2019 (tombo de
0,2%).
No fim de março, o Banco
Central estimou expansão de 2% para a
economia brasileira neste ano (número
pode ser revisto no fim de junho) e, na
mais recentemente, o Ministério da
Economia baixou a previsão de
crescimento de 2,2% para 1,6% em
2019. O mercado financeiro manteve a
Foto: Sugestiva

Oscilações e quedas tem sido um desafio pra cuca de economistas do governo

estável em 2,20%. Os
economistas dos bancos não alteraram a
previsão de expansão da economia para
2021 e para 2022 – que continuou em
2,5% para os dois anos.
Para 2019, os economistas do
mercado financeiro reduziram a
expectativa de inflação de 3,84% para
3,82%. A meta central deste ano é de
4,25%, e o intervalo de tolerância do
sistema de metas varia de 2,75% a
5,75%. A meta de inflação é fixada pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN).
Para alcançá-la, o Banco Central eleva
ou reduz a taxa básica de juros da
economia (Selic).
Para 2020, o mercado
financeiro reduziu a estimativa de
inflação de 4% para 3,95%. No próximo
ano, a meta central de inflação é de 4% e
terá sido oficialmente cumprida se o
IPCA oscilar entre 2,5% e 5,5%. O
mercado manteve em 5,75% ao ano a
previsão para a taxa Selic no fim de
2019.
Atualmente, a taxa de juros está
em 6,5% ao ano. Com isso, o mercado
segue prevendo queda nos juros neste
ano. Para o fim de 2020, a previsão
continuou em 6,5% ao ano. Desse modo,
os analistas continuam prevendo alta
nos juros no ano que vem.
A projeção do mercado
financeiro para a taxa de câmbio no fim
de 2019 ficou estável em R$ 3,80 por
dólar e para o saldo da balança comercial
a projeção em 2019 subiu de US$ 50,50
bilhões para US$ 50,60 bilhões de
resultado positivo.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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VICE-LANTERNA

Jogo fechou o primeiro turno da competição, registrando a 1ª vitória do Verdão de Lucas que nos 8 jogos anteriores somava negativos 6 empates e 2 derrotas

Goleada contra Atlético não
afastou Luverdense da zona

O.E-S.N c/ Redação

Foto: Portal da Cidade

C

om uma goleada e tanto o
Luverdense Esporte
Clube garantiu a primeira
vitória na Série C do Campeonato
Brasileiro 2019, em jogo válido
pela nona rodada, depois de seis
empates e duas derrotas.
A equipe mato-grossense
venceu o Atlético-AC por 4 a 0,
chegou aos 9 pontos e deixou a
última colocação do grupo B, na
nona colocação no término do
primeiro turno. O adversário foi
para último, com 7 pontos.
Logo aos três minutos do
primeiro tempo, o jovem atacante
Gabriel Honório abriu o placar.
Com muito calor em Lucas do
Rio Verde, a parada técnica aos 30

minutos fez bem para o
time da casa. Com o retorno, o
Luverdense fez mais dois gols em
sequência, com o zagueiro Luiz
Eduardo aos 33 e o meia Juninho
Tardelli, aos 35.
No segundo tempo, aos 14
minutos, o volante Moisés fez o
quarto, ampliando a partida. Com
esse gol, o LEC acabou fazendo
mais gols neste jogo do que nos
oito jogos anteriores juntos, que
no caso foram três ao total.
Aliviado com a primeira
vitória no Campeonato Brasileiro
da Série C, o técnico Júnior
Rocha já pensa em G-4 no
segundo turno. Para o treinador, o
Luverdense já fazia por merecer

uma vitória. “O que mais
nos incomodava era a falta da
vitória e não o desempenho da
equipe. É difícil falar quando não
se vence.
A torcida e a imprensa, de
modo em geral, ficam
questionando que a equipe está a
11 jogos sem vencer, mas eu
prefiro dizer que nós estamos a 6
sem perder.
Uma vitória como a de
ontem, certamente aumenta a
confiança do grupo. A vitória
deste domingo foi merecida. A
gente já vinha merecendo vencer
há alguns jogos”, avaliou.
O treinador se mostra
otimista para o segundo turno.

NOVA TABELA

CBF antecipa a partida entre
Cuiabá e Vitória no Barradão
S.N c/ Redação

O

Cuiabá perdeu cinco dias
do tempo que previa
inicialmente para a inter
temporada forçada pela pausa da
Copa América realizada no
Brasil. O retorno, que estava
marcado para o dia 13 de julho,
foi antecipado para o dia 9, ainda
contra o Vitória, no estádio
Barradão, em Salvador.
A mudança foi promovida
pela Confederação Brasileira de

Futebol e alterou todas as datas do
Campeonato Brasileiro da Série
B.
Depois da derrota dentro
de casa para o Atlético-GO, a
diretoria do Dourado deu folga de
uma semana para todo o elenco,
que já se reapresentou, e, desde
então, tem treinado todos os dias
em dois períodos, sem respeitar
feriado.
A intenção do treinador
Foto: Arquivo

Dourado quer se reabilitar da derrota contra goianos na Arena

Itamar Schülle é
aprimorar a parte física
inicialmente parar depois voltar a
treinar com bola.
Neste intervalo, o
treinador ganhou um reforço. O
zagueiro Anderson Conceição foi
integrado ao grupo e já participa
dos treinamentos. Ele estava
atuando no Umm-Salal, do Catar,
e ganhou projeção no ano
passado, quando se destacou pelo
CRB-AL na Serie B.
O Cuiabá ocupa a 15ª
colocação na tabela da Série B
com oito pontos. A campanha tem
duas vitórias, dois empates e
quatro derrotas seguidas.
Veja como ficou o Cuiabá
na nova tabela de jogos da Série
B: 9ª Rodada – 9/7 , Vitória x
Cuiabá – Barradão; 10ª Rodada –
15/7, Cuiabá x Sport – Arena
Pantana; 11ª Rodada – 23/7,
Guarani x Cuiabá – Brinco de
Ouro; 12ª Rodada – 26/07,
Cuiabá x Brasil-RS – Arena
Pantanal; 13ª Rodada –
30/7,Bragantino x Cuiabá – Nabi
Abi Chedid; 14ª Rodada – 3/8 ,
CRB-AL x Cuiabá – Rei Pelé e
15ª Rodada – 10/8, Cuiabá x São
Bento-SP – Arena Pantanal.

Feiríssima
JUBA SUPERMERCADOS
Apenas dia 26-06-2019

Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
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Primeira vitória do LEC entusiasma jogadores e comando

rebaixamento acredita
que o Luverdense ainda vai brigar
pela vaga no G4. Para disputar o
segundo turno Rocha entende que
o Luverdense precisa de reforços.
“Eu acredito na força do nosso
grupo e tenho certeza que vamos
brigar para estamos entre os 4
melhores.
Nós estamos com um

grupo bastante reduzido,
mas não vamos trazer quantidade,
mas sim qualidade. Nós
precisamos por exemplo de um
camisa 9 de referência, mas
contratar por contratar não dá”.
Na próxima rodada, que será a
décima e marca o returno da Série
C, o Luverdense visita o
Juventude, no Rio Grande do Sul.

BANANA NANICA KG...... DE R$ 3,29
CEBOLA PERA KG............. DE R$ 4,99
BATATA COMUM KG........ DE R$ 5,59
TOMATE CARMEM KG... DE R$ 7,99
LARANJA PERA KG........... DE R$ 2,49
BETERRABA KG.............. DE R$ 4,69
CENOURA KG................. DE R$ 6,79
FLOR ORQUIDEAP15....... DE R$ 64,49
FLOR SPHATIFILIUN P11.. DE R$ 16,79
FLOR DE MAIO P11.......... DE R$ 9,79
OVOSRESINETE BR 30UN. DE R$ 10,69

www.jornalcorreiocacerense.com.br

PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA

R$ 2,59
R$ 3,49
R$ 3,99
R$ 5,59
R$ 1,99
R$ 3,49
R$ 3,59
R$44,90
R$ 8,79
R$ 8,79
R$ 9,59
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A bela Aline Fontes, futura advogada e
modelo agora alça novos voos, estreando
no teatro da Light Rio com a peça As
Bruxas de Salóm. Talento sabemos que
tem, só nos resta desejar muito sucessos.

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

By Rosane Michels

O elegante casal Amarildo e Marta completaram 25 anos de
vida conjugal e celebraram as Bodas de Pratas confirmando
os votos de casamento e recebendo amigos e familiares numa
linda festa. Que Deus continue abençoando essa união.

Brindando data nova hoje o advogado Luis Mário Castrillon Mendes
Araújo a quem enviamos votos de felicidades e muita saúde nesse
novo ciclo de vida. Feliz Niver!!!

Neuza, Eni e Ingrid Zattar, presença marcante na festança
junina do Arraia da Riachuelo no click do amigo Wilson Kishi. Aniversariou na segunda-feira o querido
Fica nosso registro.
amigo João Batista Rocha, na
oportunidade recebeu cumprimentos dos
amigos e colegas do BB, além do carinho
dos familiares. Parabéns e felicidades!

Esotérico

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer ,indicando
um dia de maior
envolvimento com seu
mundo emocional, que passa
por um momento de maior equilíbrio. Você
tem estado mais calmo, depois de precisar
enfrentar algumas dificuldades familiares.
A tendência é de melhora efetiva no astral.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia em que o movimento
na vida social continua e as
amizades são renovadas. O
momento é ótimo para organizar novos
contatos comerciais com grandes
empresas, pois algumas mudanças estão a
caminho.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia de movimento
positivo em projetos
profissionais e planos de
negócios. O momento é ótimo para
apresentação de projetos e pedido de
promoção. Sua determinação em alcançar
suas metas aumenta sensivelmente.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em seu signo,
indicando um dia de maior
equilíbrio mental e
emocional, depois de alguns altos e baixos
existenciais. O momento é ótimo para
organizar metas e objetivos na vida pessoal
ou profissional, pois você está determinado
a alcançá-las.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia de interiorização e
maior envolvimento com
emoções mais profundas. Você estará
mais sensual e priorizando a intimidade,
tanto com quem ama, quanto com os
amigos. Bom momento para um novo
investimento.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia de movimento na
vida social e nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto e
comunicativo, mais voltado para os
amigos. Um romance pode começar a
qualquer momento.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer indicando
um dia de movimento positivo
e novas iniciativas,
especialmente no trabalho. Você estará
mais próximo de colegas e aberto a novas
amizades no trabalho. Dia ótimo para
cuidar de sua saúde.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia de movimento positivo
na vida social e aproximação
de amigos. Você estará mais aberto e
conectado às emoções e, por esse motivo,
um romance pode começar a qualquer
momento.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social. Você vai priorizar a intimidade,
especialmente com os seus. O dia é ótimo
também para começar uma negociação
envolvendo a compra ou venda de um
imóvel.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia de boa comunicação e
necessidade de arejar a mente, depois de
dias de complicações na vida pessoal
e/ou profissional. O momento é ótimo
para fazer uma viagem, mesmo que seja
rápida.

A Lua em Peixes recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia de boas novidades
relacionadas às suas finanças.
O momento pode envolver a aprovação
de um projeto ou contrato que envolva o
aumento de sua renda. Dia ótimo para um
novo investimento.

A Lua em seu signo recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Marte em Câncer, indicando
um dia de abertura do coração
e necessidade de dividir a vida com
alguém especial. Se for comprometido,
aproveite este dia para estar junto de seu
amor. Se ainda estiver só, um romance
pode começar.

