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NÓS NA FITA
Flagrantes filmados, tipo batom na cueca deixou políticos de MT irritados pela divulgação e nem a imprensa escapou do desabafo de alguns deles

Ex-deputado da região
rufa ação da imprensa
Foto: Vídeo Rede Globo

Realmente deu nós, mas no gogó de alguns políticos filmados e
gravados em áudio e vídeo pelo contato do ex-governador Silval Barbosa,
parte integrante da delação homologada pelo STF, na semana passada e
que explodiu na mídia nacional. Da região especificamente, os exdeputados Antonio Azambuja e Airton Português, este, com sua irmã,
Vanice Marques, ex-secretária estadual. Azambuja criticou a imprensa,
que segundo ele, detona qualquer um. Página 04

CÁCERES/CUIA

Mula freada pela PRF com
30 kg de cocaína na BR 070
Foto: PRF

Azambuja diz que está sendo detonado pela imprensa

MÚSICA INSTRUMENTAL

Sinfonia abre inscrições
com 74 vagas na Unemat

Droga teria sido adquirida na fronteira de Cáceres

Um traficante de Cuiabá foi preso na madrugada de anteontem por
volta das 5h30 na altura do Posto da PRF na BR 070 e durante abordagem
da PRF no Chevrolet Classic, dirigido pelo suspeito e que seguia sentido
Cáceres para Cuiabá, foram localizados quase duas arrobas de cocaína no
interior do carro. Página 03

Foto: Arquivo

O projeto de extensão
Sinfonia da Unemat
(Universidade do Estado de
Mato Grosso) está com
inscrições abertas para cursos
d e Tr o m b o n e , Tr o m p a ,
Trompete, Sax Alto, Sax
Tenor, Clarinete, Percussão,
Violoncello, Violino e Viola de
arco. O projeto é coordenado
pelo maestro Prof. Dr. Erizane
Nunes Mota, com experiência
de 36 anos em regência de
bandas e pós-graduado em
música e musicoterapia pelo
Conservatório Brasileiro de
Música do RJ. Página 03

Projeto Sinfonia criado sob. a batuta do Maestro Erizane

INFLAMÁVEL

Preço do bujão de gás pode
custar R$ 126 em setembro

Foto: Reprodução

OLHO CLÍNICO

Ex-secretário de saúde assume
Fazenda municipal de Cáceres

Preção do botijão terá transito impedido para o consumidor

Foto: Assessoria

O paço municipal de Cáceres já conta com novo
secretário de fazenda, nomeado pelo prefeito Francis
Maris Cruz, que escolheu Roger Alessandro Pereira,
que já ocupou a pasta da saúde, para assumir a
Secretaria de Fazenda, segundo o chefe do executivo,
por exclusividade técnica. Roger, passa a ocupar a vaga
de Marli Fátima Ferreira, que deixou o cargo, por
questões pessoais. Página 03

Empresas revendedoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) - o gás
de cozinha anunciam aumento de pelo menos 20% no preço do produto em
setembro. Em Mato Grosso, onde o GLP é o mais caro do país, cotado na
última semana ao preço médio de R$ 79,42 pode chegar a R$ 126 com a
previsão de reajuste. Página 06

Ex-secretária Marli Ferreira, agradeceu Francis e Eliane
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Batom na Cueca
Dizem os otimistas, o Palácio caiu,
rebatemos puxa-sacos de corruptos, balelas,
até prova contrária são todos inocentes,
conversa da oposição, e tal e coisa, que enoja o
cidadão digno, a dona de casa honesta, enfim,
quem paga a camarilha de safados que metem
a mão no dinheiro público, nossos
empregados, que deveriam estar trás das
grades.
Como a gente é realista, nem
otimista, nem pessimista e a realidade nas
atuais circunstancias do poder podre
tupiniquim, vemos uma vela na penumbra do
meio do túnel, prestes a ser apagada por uma
liminar qualquer em benefício dos algozes do
erário. Fosse o Brasil um país sério, o batom
na cueca ficaria impregnado imune a esfregas
na lavagem da roupa suja. Sumária, como o
traje simbólico usado para realçar o flagra
gravado, deveria ser a decisão judicial, haja
vista, que embora constitucional, a tese da
clausula pétrea de inocência presumida, não
se encaixa nos fatos em tela.
As gravações são provas
consubstanciadas de extrema realidade, ou
rasguemos a doutrina e a legislação atinente à
provas em nossos códigos vigentes. Quiçá por
exemplos da Law-fare democretina do
patropi, este editor aposentou sua carteira de
advogado, desiludido pela realidade com dois
gumes, um pra Chico e outro pra Francisco.
Neste aspecto é que entendemos muito difícil,
uma ordem judicial afastando dos cargos, o
prefeito de Cuiabá e os deputados estaduais
gravados recebendo propina do governo
Silval. Muito menos, que posam ter
decretadas suas prisões preventivas pelo
ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal.
Aos leigos no assunto, exorcizamos o
efeito Aécio Neves, senador afastado pelo
ministro Edson Fachin, via pedido da PGR,
pela acusação de pedir e receber R$ 2 milhões

BRONCA DESDE 2008
Delação de Silval diz que em 2008, antes da
campanha para a prefeitura de Cuiabá em
que concorriam como principais nomes
Wilson Santos (PSDB) e Mauro Mendes (na
época PR), o então governador Blairo Maggi
e o próprio Mendes conversaram com Silval
Barbosa, que era do PMDB, pedindo
interseção para que o partido apoiasse o
republicano. O PMDB tinha firmado acordo
para coligação de W.S,mas diante do pedido
de Blairo e Mendes, Silval se reuniu com
Carlos Bezerra, líder do PMDB, para que o
posicionamento fosse revisto. Segundo
Silval , Bezerra disse que apoiaria por R$ 4
milhões para o PMDB, e Blairo determinou
para Eder Moraes, conseguir os R$ 4
milhões para Carlos Bezerra.
LISTINHA DE SILVAL
Silval Barbosa esclarece que diversos nomes
serviram como operadores do sistema
financeiro paralelo supostamente
inaugurado por Blairo Maggi. Dados
levantados pela operação Ararath apontam
montante de R$ 500 milhões. Na lista criada
pelo próprio Silval e entregue ao STF, consta
como supostos operadores financeiros.
Valdir Piran; Francisco Carlos Ferres,
"Chico Badoti" e Valcir José Piran; Junior
Mendonça; Marllene; Rômulo Botelho
(irmão do deputado Botelho); Ricardo
Novis; Avilmar; Jurandir Solução
Cosméticos; Tegivan Luiz de Morais e,claro,
Eder Moraes, apontado por Silval como
responsável por operar o sistema de conta
corrente do Governo Blairo.
ORÊIA DE JEGUE
Também, da delação premiada do exgovernador Silval, ele disse que emitiu notas
promissórias, as conhecidas orêias de jegue,
ao então presidente do Tribunal de Contas do
Estado, José Carlos Novelli, para que o
órgão não dificultasse o andamento de obras
da Copa em Cuiabá. Nesta novela, Novelli,
negou ter interferido na comissão que
acompanhou os projetos e que "o TCE nunca
emperrou obras da Copa. Mas a fumaça
Silvalina, afirmou que os conselheiros
pediram R$ 70 milhões em propina e que
após negociações, o valor foi acertado em R$
53 milhões, pagos em 18 meses.
A MINA DA MINA
Público e notório na mídia, que governo
Michel Temer decidiu extinguir a Reserva
Nacional de Cobre e Associados (Renca),
criada em 1984. Por meio de decreto
publicado no Diário Oficial da União, foi
liberada n semana passada para extração de
ouro e outros minerais nobres, uma área com
cerca de 47 mil quilômetros quadrados
localizada entre os estados do Pará e o
Amapá. Curiosamente, conforme nota do
jornalista Arnaldo Bloch, de O Globo,
Marina Jucá, filha do senador Romero Jucá,
é sócia majoritária da Boa Vista Mineração,
que tem 90 mil hectares ali requeridos.
SOMBRA DO CHEFE
Uma gracinha, a posição lacaia do
Presidente da Câmara Federal Rodrigo
Maia, que não descansa nem domingo, sem
falar alô à Michel Temer, como foi
anteontem, no palácio do Jaburu. O pisa
macio foi discutir a agenda de votações
dessa semana com Temer e o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles. Trocando em
miúdos, nosso empregado no congresso,
deputado Maia, além de fazer o bota-fora do
chefinho que deve ter zarpado ontem prá
China, foi comprovar o que dizem eles, que o
presidente não interfere no legislativo. A
presença de Maia pra discutir a pauta,
desmascara mais esta falácia palaciana.

de propina do dono da JBS, Joesley Batista e
posteriormente com mudança de relator, o
caso foi para o ministro Marco Aurélio, que
devolveu o mandato ao tucano. Quem já
militou por mais de uma década no direito
torto deste país, (nosso caso), sabe que é muito
difícil o Supremo mandar prender, até por
conta da contemporaneidade.
A própria jurisprudência do STF, fala
que quando não há contemporaneidade, é
difícil ocorrer a prisão e em recentes decisões,
o Supremo respeitando este princípio, não
adotou o sistema recluso, “maximis extremis”
(para eles), chegando-se a esta constrição
máxima, apenas no caso do acusado obstruir
ações do judiciário. Tudo bem, que o
procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, pediu a abertura de investigação contra

as 34 pessoas, envolvidas em sete casos
delatados por Silval.
Eles podem até ficar sob. o comando
de Fux, mas, posteriormente, devem ser
redistribuídos para outros tribunais, de acordo
com o foro de cada investigado, mas não se
tem por parte do STF um histórico de
decretação de prisão preventiva. Enquanto a
fila anda, quem delatou vai devolver R$ 70
milhões de uma soma dos os problemas
colocados até agora, valores bem maiores que
isso e passa a régua, que no final, remake de
outras novelas, ninguém foi pra cadeia e mais
da metade do rombo não ressarcido, vai pra
conta do povo. Realmente, Sr. Ministro, é
assombroso, um atentado contra a dignidade
do povo brasileiro, refém dos corruptos e
órfãos na defesa de seus direitos.

Validade das Gravações
Caro leitor, garanto que certa vez já
houve questionamento de sua parte a respeito da
legalidade ou ilegalidade do emprego de
gravações clandestinas para efetivação de
direitos. O tema é polêmico e com freqüência tem
sido publicado nas principais manchetes do país.
O objeto do tema – gravações
clandestinas – não se confunde com a igualmente
tão noticiada interceptação telefônica. Explico:
“Esta é a captação da conversa telefônica feita por
um terceiro com ou sem o conhecimento de
ambos os interlocutores; depende de autorização
do juiz e só pode ser empregada para finalidade
criminal” (citação indireta in. CAPEZ, Fernando,
Curso de Processo Penal, 18ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 347).
Já as gravações clandestinas se
subdividem em gravação telefônica (clandestina
propriamente dita) e gravação ambiental. A
primeira é a captação da conversa telefônica feita
por um dos próprios interlocutores da conversa,
sem o conhecimento do outro; não há o terceiro
interceptador.
A gravação ambiental, por seu turno, é o
conceito da gravação aplicada a conversa
ambiente; é a captação da conversa ambiente feita
por um dos interlocutores da conversa; não há
comunicação telefônica. Ambas as gravações, em
regra, representam provas lícitas mesmo se
captadas sem ordem judicial.
Apenas para registrar, no caso da
autoridade policial realizar gravação ambiental
clandestina, neste caso, tratar-se-á de prova
ilícita, tendo em vista que se configura
interrogatório sem as formalidades legais e
constitucionais. O infrator nem teria ciência de

que estaria se auto-incriminando. Segundo a
maioria dos doutrinadores, as referidas gravações
têm importância não apenas para o processo
penal, mas também para o processo civil.
Estes pregadores da licitude da gravação
clandestina no processo civil, afirmam que a parte
pode utilizá-la, caso não haja dever de guardar
segredo acerca do teor da conversa registrada.
Ademais, mesmo que a obtenção da prova
acarrete violação à intimidade da parte contrária,
a ilicitude poderá não ser levada em conta em face
de outro interesse jurídico mais relevante, como a
vida ou a saúde.
De outra parte, existe juristas com
compreensão em sentido oposto, qual seja que a
gravação clandestina precisa ser repudiada pelo
julgador, não se constituindo como meio de prova
legal ou moralmente legítima, exigência contida
no artigo 332 do Código de Processo Civil
Brasileiro. Além disso, aduzem que caso aceita,
ocorreria violação ao artigo 5º, X, da Constituição
Federal de 1988. Em minha singela opinião,
defendo a licitude das gravações clandestinas
tanto no processo civil, como no processo penal,
sobretudo porque deve ser feita uma valoração
dos bens jurídicos confrontados em cada caso
concreto.
Assim, quando o direito a ser protegido
possuir maior relevância que o direito afrontado
pela gravação clandestina – direito a intimidade,
por exemplo – a prova deverá ser aceita. Tal
exposição decorre do princípio da
proporcionalidade que é plenamente acatado no
ordenamento jurídico até mesmo no que tange a
prova obtida por meio ilícito.
Ora, não seria razoável rejeitar prova em

que um dos interlocutores (vítima) gravasse a
coação perpetrada por um superior hierárquico
obrigando-o a assinar a ata de uma reunião sem
que lhe fosse oportunizada a leitura do seu
conteúdo, apenas em prol da privacidade. Veja-se
a relevância do tema, pois muitas pessoas deixam
de captar alguma violação de direito por meio de
gravações, tanto telefônicas como ambientais,
por considerá-las provas ilícitas, todavia, como
ressaltado, a maioria dos juristas possuem
entendimento em sentido oposto.
De outro lado, é bem verdade que não
pode ocorrer o abuso do direito na obtenção das
mencionadas provas como no caso do
empregador que instala câmera de vigilância no
vestiário, o que de fato vulneraria o direito à
intimidade do empregado. Nota-se que in casu
ficaria configurado ato ilícito. (Art. 187 do
Código Civil. “Também comete ato ilícito o
titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes”).
Espero que o presente artigo tenha
contribuído de tal forma a incutir na mente de
cada um dos leitores que as gravações
clandestinas possuem total serventia e validade
jurídica, quando se tratar de defesa de interesses
com valor mais relevante que a própria
intimidade.
O que não se admite é o abuso desse
direito e, por outro lado, a inércia em obter a prova
da violação do direito por meio das gravações
mencionadas.
***___José Luis de Souza Malyska –
Advogado.
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PROJETO SINFONIA

Projeto é coordenado pelo Prof. Dr. em musica Erizane, pós graduado em Música e Musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro

Unemat oferece 74 vagas
para música instrumental
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

O

projeto de extensão Sinfonia
da Unemat (Universidade do
Estado de Mato Grosso) está
com inscrições abertas para cursos de
Trombone, Trompa, Trompete, Sax
Alto, Sax Tenor, Clarinete, Percussão,
Violoncello, Violino e Viola de arco.
O projeto é coordenado pelo
maestro Prof. Dr. Erizane Nunes Mota,
experiência de 36 anos em Regência de
Bandas; pós-Graduado em Música e
Musicoterapia pelo Conservatório
Brasileiro de Música do Rio de
Janeiro, com participação em cursos
de Regência de Bandas pelo Ministério
da Cultura-Funarte; de Regência de
Bandas ministrado pela Secretaria de
Cultura do Estado de Mato Grosso e no
curso internacional de regência de
Coral.
Os interessados em fazer as
aulas, precisam ter a partir de 10 nos de

Experiente e batuta maestro Erizane comanda as aulas

NOVO SECRETÁRIO

Francis nomeia Roger para vaga na Fazenda municipal
Da Redação

O

paço municipal de Cáceres já
conta com novo secretário de
fazenda, nomeado pelo prefeito
Francis Maris Cruz, que escolheu Roger
Alessandro Pereira, que já ocupou a pasta
da saúde, para assumir a Secretaria de
Fazenda, segundo o chefe do executivo,
por exclusividade técnica. Roger, passa a
ocupar a vaga de Marli Fátima Ferreira,

que deixou o cargo, por questões pessoais.
Sobre o novo secretário, o
prefeito citou que em passado recente
Roger foi desligado da pasta da saúde, por
exigir muito dele, gerando desgastes e
problemas de relacionamento,
culminando em seu afastamento. Mas, em
sua ótica, Roger continua com muito
prestígio na administração pela
Foto: Arquivo

Roger Alessandro Pereira, assume a Fazenda municipal

competência e seriedade. A transição do
cargo aconteceu ontem, num processo
visando minimizar o impacto da mudança
e deve se estender até a próxima sextafeira 1º de Setembro.
Para Marli, que já comandou as
secretarias de Planejamento e
Administração, foi muito proveitoso o
tempo no primeiro escalão de Francis,
acreditando ter cumprido sua missão na
administração atual.
No que tange a Roger, o novo
secretário disse estar pronto para mais esta
jornada, iniciada ontem. O Prefeito,
embora lamentando a exoneração de
Marli, aposta as fichas em Roger e que ele
deve continuar a ótima gestão
desenvolvida até então, pela ex-secretária.
A nomeação do novo Secretário deve
publicada no diário oficial o mais breve
possível.
Ao deixar a função, Marli
publicou nota justificando sua decisão,
agradecendo a população. Na nota, ela
ratifica o desligamento do executivo
municipal por iniciativa pessoal, ciente e
tranqüila de que enquanto, servidora da
Prefeitura Municipal de Cáceres, deixou
sua contribuição nas Secretarias de
Planejamento, Administração e por último
à frente da Fazendária.
“Os que me conhecem, sabem
que sempre pautei meu desempenho no
mais elevado nível técnico e de
transparência exigidos do gestor público,
como pode ser comprovado nos 33 anos
que servi aos cidadãos, como empregada
da Caixa Econômica Federal, de onde hoje
sou aposentada,” pontuou. Concluindo,
Marli agradeceu a oportunidade que lhe
foi dada pelo Prefeito Francis e pela Vice
Eliene Liberato para contribuir com a
melhoria de processos por onde passou,
com a certeza que, como cacerense de
coração, continuará imbuída do mesmo
espírito colaborativo, na busca de uma
Cáceres melhor.

idade e deverão se inscrever até o dia
08 de setembro, no período vespertino,
na Pró-reitoria de Extensão e Cultura,
no prédio da Reitoria da Unemat, em
Cáceres. As aulas para os instrumentos
musicais são gratuitas e terão início a
partir do dia 11 de setembro e as vagas
serão preenchidas por ordem de
inscrição. A quantidade de vagas em
cada instrumento e o horário das aulas
pode ser consultado abaixo:
Trombone: seis vagas em
duas turmas nos horários: terça e
quarta-feira das 15h às 17 horas.
Trompa: seis vagas em duas turmas
nos horários: terça e quinta-feira das
17h às 20 horas. Trompete: seis vagas
em uma única turma nos horários:
segunda e quarta-feira das 8h às 9:30
horas. Sax Alto: três vagas em uma
única turma nos horários: quarta e
sexta-feira das 15h às 16:30 horas. Sax
Tenor: três vagas em uma única turma

nos horários: quarta e sexta-feira das
15h às 16:30 horas.
Clarinete: oito vagas em duas
turmas nos horários: terça-feira das 8h
às 11 horas e quarta-feira das 13 h às 16
horas. Percussão: duas vagas em uma
única turma nos horários: terça e sextafeira das 17:30 às 19 horas. Violino: 20
vagas em uma única turma nos
horários: segunda-feira das 15h30 às
17 horas e terça-feira das 17:30 às 19
horas. Viola de arco: 16 vagas em duas
turmas nos horários: quinta e sextafeira das 8h às 11 horas. Violoncello:
06 vagas em uma única turma nos
horários: segunda-feira das 14h às
15h30 hora e na quinta-feira das 15h30
às 17 horas.
O maestro Erizane Nunes
Mota explica que podem se inscrever
pessoas a partir de 10 anos de idade, no
caso de menores, o responsável deve
efetivar as matriculas.

TRAFIC IN CLASSIC

PRF freia mula com mais de
29 kg de cocaína na BR 070
Da Redação

U

m traficante de Cuiabá foi preso
na madrugada de anteontem por
volta das 5h30 na altura do
Posto da PRF na BR 070 altura do KM
635 perímetro urbano de Poconé,
durante abordagem da PRF no
Chevrolet Classic, de placas OBI 7122,
dirigido pelo suspeito e que seguia
sentido Cáceres para Cuiabá.
O detido motorista do Classic,
(nome não fornecido pelos policiais da
PRF à imprensa, por motivos
desconhecidos) identificado apenas
pelas iniciais R.R.S, 29, morador da
cidade de Cuiabá, durante a fiscalização
se mostrou muito nervoso e
contraditório sendo então feita uma
revista minuciosa, nele e no veículo.
Nesta vistoria efetuada pela

equipe, foi encontrado um
compartimento especialmente
preparado para transporte de ilícitos e
em seu interior 29 invólucros,
totalizando 29,400 quilogramas de
substância análoga a pasta base de
cocaína.
O mula, que deveria ter saído a
poucas horas de alguma cidade
fronteiriça à Bolívia, onde o mercado de
drogas funciona ininterruptamente
tendo Cáceres como referencia e
entreposto de cocaína, não abriu a boca
sobre xis ou ipsilone, acerca da
procedência e destinatário da cocaína e
foi levado à delegacia de policia federal
de Cáceres, sendo autuado em flagrante
por tráfico de entorpecentes.
Foto: PRF

Droga seria levada para abastecer bocas da capital

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

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

Flagrante gravado pelo contato de Silval com políticos foi apresentado pela TV Globo, que mostrou os diálogos em áudio e vídeo, fato que deixou uns revoltados

Ex-deputado Azambuja critica
atuação noticiosa da imprensa
Redação c/ G1-MT
Foto: Vídeo

contratos do governo. Silval
Barbosa e Sílvio Cezar, ex-chefe
de gabinete dele, gravaram a
entrega de dinheiro e juntaram as
imagens na delação premiada.
Outro ex-deputado de
nossa região, acusado de receber
propinas do esquema, Airton
Rondina, conhecido Português,
de Araputanga, foi também
gravado juntamente com sua
irmã, Vanice Marques, exsecretária estadual, recebendo
dinheiro. No vídeo, aparece

Silvio Cezar colocando dinheiro
na mesa. Vanice prepara a bolsa e
pega os maços.
Outro político, Oscar
Bezerra, saiu em defesa da esposa
Luciane Bezerra, prefeita de
Juara, gravada recebendo
dinheiro, declarou que a mulher
dele, recebeu sim, os valores
mostrado no vídeo, mas eram
para pagar “dívidas de
campanha”. As eleições
municipais foram realizadas, em
outubro de 2016.

ERVA DO DIABO

Suspeitos agrados com
xibaba em moto e ônibus

Da Redação

Foto: Documento

Ex-deputado Português e irmã Vanice, expostos no vídeo

V

ídeos entregues pelo exgovernador de Mato
Grosso Silval Barbosa
(PMDB), no acordo de delação
premiada, mostram políticos do
estado recebendo propina. Em
um dos vídeos, o ex-deputado
estadual Antonio Azambuja, do
PP, chega com uma pasta e
começa a receber diversos maços
de dinheiro: in-audio-“Sílvio
C e z a r : " Vo c ê s a b e q u e é
cinqüenta, né?" Antonio
Azambuja: "Sim." Sílvio Cezar:

"Dez, vinte, trinta... e mais 20...
cinqüenta." O ex-deputado
coloca tudo na pasta. Mas não
cabe. Ele, então, retira os
elásticos para fazer maços
menores. Não consegue fechar de
novo. Azambuja, então, tira parte
dos maços, aperta a pasta e vendo
que era dinheiro demais para a
pasta, começa a encher os bolsos
do paletó. E ao final, reclama da
imprensa em Brasília: In-audio Antonio Azambuja: "Brasília é
um inferno. Imprensa ali detona

qualquer um. O cara vem pra
[inaudível] já tá no anonimato."
Na semana passada, a TV Globo
já havia mostrado outros políticos
de Mato Grosso recebendo
dinheiro.
Segundo a delação do exgovernador, os políticos que
aparecem nos vídeos estão
recebendo a espécie de mesada
para que, em troca, apoiassem o
governo em votações na
Assembléia Legislativa. O
dinheiro era desviado de

DE CARA LIMPA

Ações contra as drogas encerra
ciclo de palestra em P. Lacerda
Redação c/ PJC

O

resultado das ações
preventivas do programa
De Cara Limpa Contra as
Drogas, da Polícia Judiciária
Civil, foi apresentado aos pais e
professores do município de
Pontes e Lacerda, na última
sexta-feira (25), durante encontro
na Escola Municipal Alcides
Franco da Rocha.
O policial civil de Pontes
e Lacerda, Sebastião Faria
Aparecido, apresentou balanço
das atividades à comunidade
escolar e aos responsáveis pelas
crianças e adolescentes. O
investigador concluiu as
atividades do dia 21 a 25 a agosto,
onde foram realizadas palestras
preventivas sobre uso de drogas
lícitas e ilícitas, que atenderam
aproximadamente 1000 pessoas,
entre crianças, adolescentes,
jovens e adultos.
Somente na Escola
Municipal Alcides Franco da
Rocha, cerca de 250 estudantes
do ensino fundamental 1° ao 9°
ano participaram das atividades,

aplicadas com dinâmicas e apoio
de equipamentos áudio/visual,
utilização de panfletos, revistas e
gibis, voltados para o tema
abordado, visando o combate a
criminalidade e prevenção da
violência, além das
apresentações.
No final do encontro, os

presentes receberam a visita do
“BomDog”, mascote do
programa “De Cara Limpa
Contra as Drogas”, desenvolvido
pela Coordenadoria de Polícia
Comunitária da Polícia Civil, que
busca a prevenção e alertar sobre
os malefícios e os perigos do uso
de drogas lícitas e ilícitas.
Foto: Assessoria

Mascote Bom-Dog foi atração do evento da PJC
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Mula Andressa Lopes da Silva viajava com a erva no busão

D

urante a Operação Bairro
Seguro no município de
Jauru, as guarnições dos
m u n i c í p i o s
d e
Jauru/Figueiropolis D'Oeste e
Vale de São Domingos atuaram
de forma conjunta realizando um
bloqueio policial. Num lance da
operação, os policiais avistaram
dois indivíduos em uma
motocicleta vermelha que ao
perceberem a presença das
viaturas, fugiram pulando o
canteiro Central da Avenida
Padre Nazareno, e evadiram em
alta velocidade sentido Avenida
Brasil.
Neste momento deu-se
início ao acompanhamento dos
suspeitos, sendo realizado um
cerco policial para capturar os
suspeitos que no momento da
fuga perderam o controle da
motocicleta nas proximidades do
laticínio e caíram. Na abordagem
aos suspeitos, na cintura de
M.B.S. foi localizado um tablete
de substância análoga a maconha,
aproximadamente, meio quilo.
Ao ser indagado o
suspeito O.B.S. condutor da
motocicleta, que já possui
passagens criminais por roubo e
furto, informou que pagou o valor
de R$ 1.000,00 na porção do
entorpecente em Mirassol do
Oeste, e que seu objetivo era

passar a semana no município de
Jauru para vender a droga na
região e que o suspeito M.B.S.
veio auxiliá-lo na
comercialização. Em outro lance,
na manhã do último sábado (26),
a sétima delegacia da PRF em
Pontes e Lacerda, prendeu uma
mulher que estava em um ônibus
que fazia a linha Cuiabá/Porto
Velho por tráfico de drogas.
Ao entrar no ônibus os
agentes Alexandrino e Souza
Braga, notaram uma passageira
impaciente, ao pedir o tíquete de
bagagem foi constatado que no
criado mudo de cor branca, que
pertencia a passageira
identificada como Andressa
Lopes da Silva, 25, foi
encontrado mais de 20 quilos de
substância análoga a maconha.
A.L.S informou aos
policiais que receberia R$ 2 mil
pelo transporte da droga, que
pegou em Cuiabá e entregaria no
estado de Rondônia, ” Ela ficou
muito nervosa ao ver nossa
equipe, o trabalho é de rotina, e
nessa abordagem tiramos de
circulação mais uma pessoa que
usa Pontes e Lacerda como rota
do tráfico”, enfatizou o PRF
Souza Braga. A suspeita e a droga
foram encaminhadas para a
delegacia de Polícia Judiciária
Civil para as medidas cabíveis.
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RODOVIAS

Uma das obras vistoriadas por Fávaro e deputado Dr. Eduardo, foi o Trevo do Sonho Azul, na MT-175, que beneficia 11 municípios da região de Cáceres

Vice governador e Dr. Leonardo
vistoriam obras na região oeste
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

O

vice-governador Carlos
Fávaro vistoriou obras em
rodovias da região Oeste,
acompanhado do deputado estadual Dr.
Leonardo Albuquerque, de prefeitos e
suas equipes nos municípios de
Mirassol D'Oeste, Glória D'Oeste e
Araputanga entre sexta-feira (25) e a
manhã do sábado (26). Além disso,
Fávaro também participou de eventos
da agricultura familiar.
Uma das obras vistoriadas foi
o Trevo do Sonho Azul, na MT-175,
que beneficia 11 municípios da região,
e está sendo reconstruída pela
Secretaria de Estado de Infra-estrutura
e Logística (Sinfra), um obra que mais
de uma década a população esperava,
devido no trecho, formar alagamento
no período chuvoso e muitas pessoas
sofriam acidentes. Até que enfim,
reconstruída toda a drenagem e
pavimentação do Trevo do Sonho Azul.
Ainda na MT-175, o vicegovernador visitou as obras de
reconstrução da rodovia que liga o
entroncamento da BR-174 (região do
Cacho) até o município de Mirassol. A
meta da Sinfra é fazer a restauração de
62 km até a cidade de Araputanga.
No período da tarde, o viceg o v e r n a d o r, a c o m p a n h a d o d o
presidente da Empaer, Layr Mota,
visitou o 26º Encontro das Mulheres
Rurais no município Mirassol D'Oeste
e no sábado, participou do 33º
Encontro de Mulheres Rurais, no

AÇÕES INTEGRADAS

Conferência debate melhoria
para saúde pública em Jauru
Assessoria

M

Vice Fávaro e staff com Dr. Leonardo nas visitas regionais

município de Araputanga, no Centro de
Eventos da APAE, que reuniu cerca de
900 mulheres rurais de 30
comunidades.
Os encontros de mulheres
rurais têm a finalidade de promover
reflexões sobre a situação da mulher na
família e na sociedade, além de
valorizar o trabalho realizado no
campo.
Dez obras de pavimentação e
reconstrução de rodovias estaduais são
executadas ao mesmo tempo pelo
Governo de Mato Grosso,

beneficiando pelo menos 200 mil
moradores de 12 municípios da região
Oeste do Estado. As obras fazem parte
do programa Pró-Estradas da Sinfra e
têm mudado a realidade das cidades
atendidas com ações que eram
esperadas há muitos anos pelos
cidadãos.
Com essas ações, o Governo
do Estado já concluiu mais de 1.800 km
de asfalto, considerando as obras de
pavimentação e de reconstrução do
antigo pavimento, que, no passado, não
recebia a recuperação necessária.

uitas propostas foram
elaboradas e aprovadas para o
fortalecimento do Sistema
Único de Saúde (SUS) no município de
Jauru durante a 8ª Conferência
Municipal de Saúde. O evento ocorreu
na primeira quinzena de agosto, (17), na
Câmara Municipal de Vereadores e
reuniu uma grande quantidade de
participantes, entre eles, profissionais
do setor, gestores e usuários da saúde
pública.
Promovida pelo Conselho
Municipal de Saúde de Jauru, em
parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde, a conferência recebeu propostas
baseadas nos seguintes eixos: Os
direitos e deveres do Usuário do SUS;
A importância do uso
consciente do Sistema Único de Saúde;
Ao final da Conferência, foram eleitos 4
delegados. “Nós temos agora um
material potente para elaborar o plano
municipal de saúde para 2018-2019, que
seja o reflexo do desejo dos
trabalhadores e gestores e atenda às
necessidades dos usuários do SUS”,
afirma a Secretária-adjunta de Saúde,
Custódia Gonçalves de Souza.

As Conferências Municipais de
Saúde são de grande relevância para o
bom funcionamento da Gestão
Municipal, já que por meio dela é
possível avaliar a situação de saúde do
Município e propor diretrizes para a
formulação da política de saúde.
Prevista na Lei nº 8142/90, a
Conferência deve acontecer a cada 2
anos e contar com a representação dos
vários segmentos sociais, seu produto
expressará as necessidades de saúde
daquele Município e servirá de base para
a construção do Plano Municipal de
Saúde (PMS), para os planos e metas
estaduais, que por sua vez serão base
para o plano e metas nacionais.
“A partir da aprovação do novo
modelo de repasse de recurso do SUS,
pactuado este ano, os repasses se darão
unicamente baseado no Plano Municipal
de Saúde. Fica ainda mais relevante à
realização desse planejamento eficaz e
feito de forma ascendente com a
participação do controle social e isso se
dá, principalmente, a partir de uma
Conferência Municipal bem feita”,
afirmou o Vice-prefeito e Secretário
Municipal de Saúde, Waldir Garcia.
Foto: Assessoria

ESTRADA DO MATÃO

Governo garante repasse
mensal para manutenção
V.C c/ Redação

F

oi assinado na última semana,
(23), no Palácio Paiaguás, o
acordo de repasses mensais para
manutenção permanente da rodovia
MT-473, em Pontes e Lacerda. Por mês
serão destinados à Associação da
Estrada do Matão R$ 80 mil reais e 20
mil litros de óleo diesel, para despesas
com a patrulha mecanizada, já cedida e
entregue à entidade.
A conquista da parceria com o
executivo estadual é resultado de
articulação política do deputado
Wancley Carvalho (PV) e dos membros
da associação, que pleiteiam o convênio
desde 2015. O secretário adjunto de
logística da secretaria de Estado de

Infraestrutura e Logística (Sinfra),
Rogério Ribeiro Arias, destacou a união
política e dos produtores, no objetivo de
cuidar da rodovia.
“Essa é uma luta que estamos
trabalhando desde o início do mandato.
Conseguimos organizar a associação
para entrar nos moldes da nova
legislação e, em parceria, vamos dar
manutenção efetiva nos 252 km dessa
rodovia, que é a mais importante da
região”, frisou Arias.
Wancley também elogiou o
espírito empreendedor dos associados,
que, segundo ele, deixaram seus
negócios pessoais de lado, para
cuidarem do coletivo. “Destaco e
Foto: Assessoria

Conquista é resultado de articulação política

parabenizo a iniciativa desses homens e
mulheres da associação, agradeço
também ao governo do estado pela
parceria com o terceiro setor, que tem
muito a auxiliar. Estamos, desde 2015,
pleiteando esse acordo que, agora, está
firmado. A associação tem, agora,
recursos necessários para manutenção
permanente da rodovia”, destacou
Wancley.
O presidente da associação,
Fernando Carvalho, saiu satisfeito da
reunião e garantiu que, com os recursos,
o trabalho de manutenção será realizado
de forma contínua. “O maquinário está
conosco, e desenvolvíamos algumas
ações mais tímidas, por conta dos
poucos recursos. Agora, com essa
contrapartida do estado, vamos
desempenhar esse trabalho de
manutenção de forma contínua, e temos
condição de contratar até mão de obra
específica, de qualidade”, de qualidade.
Pela MT-473 entre passam
mais de 70% da economia de Pontes e
Lacerda, que é movida pela grande
produção pecuária e forte expansão
agrícola. Ao todo, o trecho que receberá
manutenção é de 252 quilômetros, que
c o r r e s p o n d e a M T- 4 7 3 , e
entroncamentos com a MT-265, que liga
ao município de Porto Esperidião e MT199, no trecho ao distrito de Vila de
Santa Clara, em Vila Bela da Santíssima
Trindade.
Participaram da reunião
membros da diretoria e da associação, o
assessor especial da vice-governadoria,
Renancildo França, presidente do Indea,
Guilherme Nolasco e prefeito de Pontes
e Lacerda, Alcino Barcelos (PRB).

Através das Conferencias, possível avaliar a saúde do Município
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FRITANDO O POVO

Com base na cotação internacional do GLP, a Asmirg/BR estima reajuste de 15% pela Petrobras e mais 10% no preço de compra da revenda aos acordos coletivos

Reajuste do ajuste deve levar
preço do gás à R$126 o bujão
Redação c/ SN
Foto: Arquivo

Preço é um assalto ao bolso do trabalhador brasileiro

E

mpresas revendedoras de
gás liquefeito de petróleo
(GLP) - o gás de cozinha
anunciam aumento de pelo menos
20% no preço do produto em
setembro. O GLP sofrerá
acréscimo em duas frentes, uma
decorrente do reajuste da
Petrobras, estimado em 15% a
partir de 5 de setembro, e outra de
8% a 10% referente a futuros
acordos coletivos que serão
negociados.

O gás de cozinha em Mato
Grosso é o mais caro do país, e na
última semana foi cotado ao
preço médio de R$ 79,42 pela
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP).O valor do produto varia
de R$ 65 a R$ 105 no Estado, e
chegará a R$ 126 com a previsão
de reajuste.
A Associação Brasileira
dos Revendedores de GLP
(Asmirg/BR) projeta aumento de

25% no preço. Com base na
cotação internacional do GLP, a
entidade estima reajuste de 15%
pela Petrobras e acréscimo de
10% no preço de compra da
revenda aos acordos coletivos,
considerando as médias de anos
anteriores. Com a soma, a Asmirg
estima aumento de R$ 12 no
preço. Como Mato Grosso possui
um preço mais alto que a média
nacional (R$ 69), o consumidor
do Estado sentirá um peso maior
no bolso.
O presidente do Sindicato
dos Revendedores de Gás GLP
(Siregás/MT), Alan Tavares,
estima majoração de 20%, com a
correção de cerca de 8% a 10%
para o acordo coletivo, mais o
reajuste da Petrobras, que ele
acredita que será menor que os
15% estimados.
“A Petrobras também fará
o acordo coletivo com seus
trabalhadores neste período,
então acredito que eles vão
segurar o reajuste de preço do
produto em virtude disso”.
Segundo Tavares, o
aumento de preço do GLP chega a
20% este ano e o produto está
onerando a renda dos
trabalhadores, consumindo mais
que 10% do salário mínimo,
passando de R$ 100.

ARTE & CULTURA

Escola realizou em Cáceres o
segundo encontro de fanfarras
Secom c/ Redação

A

Escola Estadual Criança
Cidadã, realizou na última
quinta feira, 24, o 2º Encontro de
Fanfarras em Cáceres, uma iniciativa faz
arte do Projeto Interdisciplinar de Arte
na Escola (Prinart), desenvolvido na
unidade escolar. Ao todo, participaram
do evento seis fanfarras das unidades
escolares EE Criança Cidadã, EE Sen.
Mário Motta, EE. Demétrio Costa
Pereira, E. Municipal Erenice Simão
Alvarenga, Colégio Adventista de
Cáceres e EE Regina Tenório de
Oliveira, do município de Porto Estrela.
O diretor da EE Criança
Cidadã, Valter Moro, destacou que o
encontro teve como objetivo promover e
valorizar a arte e a cultura, bem como o
intercâmbio cultural e a interação social
entre os estudantes que participam do
projeto fanfarra nas escolas. “Os
participantes realizaram exibições de
suas evoluções e cadências musicais na
escola e um desfile em algumas ruas do
bairro Jardim Cidade Nova”, informou.
O professor do Prinart da
unidade escolar, Eurico Cabreira dos
Santos, lembrou que, neste cenário
musical, os alunos foram os
protagonistas principais, pois toda

escola se envolveu com produções
pedagógicas sobre o tema Fanfarra.
“Foram desenvolvidas produções de
painéis temáticos sobre o assunto, com
desenhos, pinturas, e cartazes para
organizar o cenário do local do evento.
Os alunos brilharam na apresentação
musical”.Para ele, a iniciativa do Projeto
em organizar o 2º Encontro de Fanfarras,
alimenta o sonho das crianças e jovens
em participar desse tipo de atividade
pedagógica cultural, além de fortalecer o
laço afetivo entre os alunos e a escola.
De acordo com os gestores, os
resultados foram muito significativos
p a r a a c o m u n i d a d e e s c o l a r,
considerando a participação de toda
equipe na preparação e dos trabalhos
pedagógicos realizados.
Os organizadores também
definiram a instituição de ensino que
será a anfitriã da próxima edição do
evento, em 2018. O Colégio Adventista
de Cáceres foi o escolhido. O Projeto
Prinart oferece, nas escolas da rede
estadual, várias atividades ligadas à
educação, música, teatro, artes visuais,
etc., como uma das referências na
construção do processo de ensino e
aprendizagem.
Foto: Viviane Saggin

Encontro de fanfarras polarizou escolas de Cáceres
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FORJANDO PLANTEL

Com seqüência de treinos, equipe comandada por Marcos Birigui, deve se deslanchar e estar bem preparada para duelos da jornada da Copa FMF

Cacerense sofre pra ganhar
rachão contra time amador
Redação c/ Manga-Rosa
Foto: Assessoria

E

m fase de preparação
para a batalha ferrenha
que é a Copa da
Federação Mato-grossense de
Futebol, o Cacerense sob. o
comando técnico de Marcos
Birigui, vem se amoldando em
campo, aproveitando o tempo
de sol, pra os treinos na área do
Jubão no bairro Cidade Nova, e
nos primeiros bate-bolas pra
valer, num amistoso com o time
amador Brava Internet, jogo
este realizado no Geraldão para
cerca de 300 pessoas, a Fera
sofreu muito para vencer pelo
magro escore de 2 a 1.
O resultado, mesmo
assim de virada, não foi o que a
torcida presente esperava, já

que Birigui tinha colocado nas
quatro linhas, a força máxima
alviceleste da fronteira, para
começar a partida. Em campo,
Lucas, Rafinha, Pajé, Zé Clock
e Hermenegildo; Maicon,
Ferrugem, Tukinha e Igor
Vieira; Roger e Ramon, pela
seqüência, defesa, meio e
ataque, o 4 – 4- 2 não rendeu,
mostrando falta de
entrosamento e ritmo de jogo e
o mais preocupante, segundo o
cronista esportivo Manga Rosa,
tem jogadores bem acima do
peso.
Responsável pelo
Cacerense CTN, equipe de
base, Manga Rosa, disse que
nos primeiros minutos do

primeiro tempo, o Cacerense
teve a chance de abrir o placar
de cabeça com o zagueiro Zé
Clock, a bola venenosa, chegou
a tocar no travessão, mas o que
vale, é bola nas redes. Segundo
ele, o tempo foi passando e o
Cacerense não conseguia fazer
o gol e para complicar, o
volante Ferrugem foi brincar lá
atrás e acabou entregando o gol.
É o tal negócio, quem não faz,
leva e com ajuda do inimigo, o
adversário terminou o primeiro
tempo na frente no marcador.
Comentando a partida,
Manga Rosa disse que no
segundo tempo, Birigui fez
algumas mudanças, sacando
Pajé e colocando Dante, e

VOLTA POR CIMA

Colorado mela vantagem
e levanta titulo em Lucas
Redação c/ TMT

O

União é campeão
mato-grossense sub19. O time de
Rondonópolis venceu o
Luverdense no tempo normal
por 2 a 1 e depois na disputa de
pênaltis por 5 a 4.
A partida de volta da
final foi realizada no estádio
Passo das Emas, e o grande
herói foi o goleiro do Colorado
Lucas Mendes, que defendeu
três penalidades do
Luverdense.
No tempo normal, o
Luverdense saiu na frente com
Rafael no primeiro tempo. Mas
na segunda etapa o União
empatou e depois virou com
Vinícius aos 28 minutos.
Como no jogo de ida, no
estádio Luthero Lopes, o
Verdão do Norte havia vencido
por 3 a 2, a decisão do campeão
foi para as cobranças de
pênaltis. Edson, Marcelinho,
Max, Vinícius e por último
Leonardo marcaram para o

União na disputa de pênaltis.
Pelo lado do Luverdense Kazu,
Ruan, Márcio e Maurício
converteram. Os três perdidos
pelo Verdão do Norte foram
Kaique, Kenedy e o goleiro
Gabriel.
Este é o segundo título
consecutivo do União Esporte

Clube, que também levantou o
caneco em 2016, justamente
sobre o Luverdense. Por terem
chegado à decisão do Matogrossense Sub-19, Luverdense
e União confirmaram as vagas
do estado na Copa São Paulo de
Futebol Júnior, a principal
competição de base do Brasil.

Cacerense deve evoluir nos treinos para os embates da Copa

substituindo Ferrugem, por
Breno, mas mesmo assim, o
Cacerense continuava a errar
muitos passes e não continha o
afobamento na hora de
trabalhar a bola. Só depois que
o treinador fez meia dúzia de
substituições que a 'Fera' de
pênalti, conseguiu o empate
com Juan. O adversário então
cansou e o Cacerense tomou
conta do jogo. Já no finalzinho,
pra não estrear treinando com

amadores sem vitória, o
Cacerense conseguiu virar
através de um gol assinalado
por Vitor.
No final da partida,
Birigui disse que o time tem
qualidade e precisa de mais
ritmo de jogo e que vai cobrar
mais raça ao elenco. O
Cacerense volta a campo dia 2
contra o Cuiabá no Geraldao e
ai sim dará para saber até onde
pode chegar a equipe.

Foto: Globo Esporte

Garotada campeã vibra pelo troco no Verdinho, com titulo

Cáceres-MT, quarta-feira 30 de agosto de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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By Rosane Michels

Agradecemos a ilustre visita dos rotarianos Gilmar Batista Marostega e Washington Calado, que desenvolvem um
trabalho digno de elogios juntamente com os companheiros do Rotary Club de Cáceres. É sempre muito bom receber
pessoas que trabalham em prol do social. Grande abraço.

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

Recentemente Cáceres foi brilhantemente representada no
Miss Brasil Be-Emotion pela nossa candidata Aline Fontes
onde ficou entre as 15 mais belas do Brasil. E para dar
seguimento o meio já se mobiliza com a realização do Miss
Estudantil 2017, onde será realizado no Ginásio Didi Profeta
no próximo dia 09 de setembro. Destacamos nesta edição a
representante da Escola Estadual Natalino Ferreira Mendes a
bela jovem Marcela de Oliveira Faria. Sucessos Marcela!!!

***************************
Áries

Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando dias de
movimento agradável em sua vida
pessoal e profissional. Você tem estado
com um ótimo humor, pois sua vida
financeira e afetiva caminha de
maneira mais dinâmica. O trabalho
tende a melhorar em algumas semanas,
com algumas mudanças ainda para acontecer.

Virgem

Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando ainda dias
de interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social. Este é um
momento de limpeza e planejamento
de novos projetos e objetivos. Em
poucos dias você começa uma nova
fase, de maior determinação e foco.

Gêmeos

Libra

Comemorando data nova a linda Ana Paula
Chamy, que recebe os abraços calorosos do rol
de amigos e familiares. Felicidades Mil!!!

Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando dias de
movimento intenso na vida social e em
sua mente, que anda bastante agitada.
O momento pode envolver a chegada
de novos amigos, mas, também,
acordos que envolvem a negociação de
um novo contrato. Uma viagem rápida
pode trazer muita alegria.

Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando dias de
movimento intenso, mas equilibrado
em sua vida social. Um bom contato
comercial pode ser feito e resultar
rapidamente na concretização de um
novo contrato de trabalho. Os
trabalhos em equipe, são amplamente

Câncer

Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando dias de
movimento positivo em suas finanças.
O dinheiro chega em sua vida com
mais facilidade, seja através de um
novo projeto, emprego ou contrato.
To m e c u i d a d o a p e n a s c o m
sentimentos de posse e ciúme, que
estão mais aflorados.
Saturno,
Escorpião aspectos

Urano e Marte em ótimos
entre si indicando dias de
movimento intenso e positivo em sua
vida profissional e carreira. O momento
pode envolver um convite para mudar
de função ou fazer parte da equipe de
uma outra empresa. Os projetos
profissionais são amplamente
beneficiados.

beneficiados.

Saturno, Urano e Marte em ótimos
Capricórnio
Sagitário aspectos
entre si indicando dias de
movimento agradável relacionado a
uma viagem, que pode ser marcada,
planejada ou realizada nos próximos
dias. Os contatos com empresas e
pessoas estrangeiras estão
amplamente favorecidos, com
possibilidade de concretização de projetos.

***************************
Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando dias de
maior envolvimento e necessidade de
ficar em casa, junto dos seus. O
momento pode envolver uma reforma
em sua casa, ou mesmo a compra ou
venda de um imóvel. Você estará mais
interiorizado e em contato com suas
emoções.

Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando dias de
movimento agradável na vida social e
no seu coração. Você está mais aberto
e afetuoso, mais voltado para o amor e
paixões. Um romance caminha bem e
pode transformar-se em algo mais
sério nos próximos dias.

Leão

Excelente semana a competente equipe do Cartório do 2º Ofício de
Cáceres que realizam um brilhante trabalho.

Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando dias de
intensidade e necessidade de
distanciar-se da vida social e estar
perto de pessoas íntimas. O momento
p o d e e n v o l v e r, t a m b é m , a
concretização de uma nova parceria
financeira ou de um empréstimo
negociado nos últimos dias ou meses.

Saturno,
Aquário aspectos

Urano e Marte em ótimos
entre si indicando dias de
movimento intenso e agradável na vida
social, com boas trocas entre amigos e
novas amizades que são feitas. Você
continua alegre e comunicativo,
simpático e sociável, possibilitando
bons contatos pessoais e profissionais.

Peixes

Saturno, Urano e Marte em ótimos
aspectos entre si indicando uma rotina
agradável, organizada e realizadora,
especialmente no trabalho, com grande
possibilidade de concretização de um
novo projeto ou contrato. Fique atento
a novas oportunidades de trabalho. Sua
saúde passa por um ótimo momento.

