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ELEIÇÃO REITORIA

Colégio eleitoral é formado pelos docentes, profissionais técnicos efetivos lotados na Unemat e discentes regularmente matriculados em graduação e pós-graduação

Divulgado registro preliminar
de candidaturas na Unemat

Foto: Divulgação

A Comissão Eleitoral Central divulgou a homologação preliminar
de registro de candidaturas aos cargos de reitor e vice-reitor da
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), gestão 2019-2022.
Ficam deferidas as inscrições das chapas: Chapa 1- Rodrigo Bruno Zanin
(reitor) e Nilce Maria da Silva (vice-reitora), Chapa 2- Edna Luzia Almeida
Sampaio (reitora) e Isaac Newton Almeida Ramos (vice-reitor). Página 03

VERGONHA RURAL

Polícia atende denuncia de trabalho
escravo na comunidade Laranjeiras

Foto: Sugestiva

Chapa Edna Sampaio/Isaac Ramos, foi deferida ontem

FALHAS INTERNAS

Nutrição e dietética do HRC
na mira do Ministério Público
Foto: Ilustrativa

Assegurar a as
instalações do Serviço de
Nutrição e Dietética do
Hospital Regional de
Cáceres, a fim de que o
atendimento prestado a
pacientes, acompanhantes e
colaboradores seja seguro,
contínuo e de qualidade, é o
de ação cível do MPE, após
denúncia do Sindicato dos
Servidores Públicos da
Saúde e do Meio Ambiente
do Estado, acusando
irregularidades no setor.

Por falta de rigor na punição, o trabalho escravo ainda existe

A Polícia Militar encaminhou ao Ministério Público do Trabalho
uma denúncia de trabalho escravo em uma fazenda, na comunidade
Laranjeira, em Cáceres. Segundo a vítima, ele acionou os militares porque
recebia ameaças e não recebia para trabalhar a mais de quatro meses. A
denúncia foi protocolada e enviada ao Ministério Público do Trabalho e o
patrão acusado, não foi localizado. Página 04

DEFESO DO FOGO

Temporada contra incêndios
florestais começará em maio
Foto: SEMA/MT

Página 03

Lactário é um dos setores específicos de um hospital regional

TRÁFICO DE DROGAS

Cúpula da segurança pública
debate repressão na fronteira
Foto: Arquivo

As peculiaridades que
envolvem o patrulhamento nos 983
km de divisa entre o Brasil e a
Bolívia, e a repressão qualificada ao
tráfico de drogas foram
apresentados aos profissionais das
forças de segurança do Estado e
Federal: Polícias Militar, Civil,
B o m b e i r o s M i l i t a r, P o l í c i a
Rodoviária Federal e Polícia
Federal. As ações foram tema de
palestra sede da 13º Brigada de
Infantaria Motorizada.
Página 04
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Queimadas irregulares em MT terá vigência de 150 dias

A proibição das queimadas em zona rural foi definida pelo Comitê
Estadual de Gestão do Fogo, para um período de 90 dias, entre 15 de julho e
15 de outubro, podendo ser prorrogado. Assim como nos anos anteriores,
as ações priorizam os possíveis incêndios as unidades de conservação
existentes em território mato-grossense. Página 05

Gefron é uma potencia no combate ao tráfico de drogas
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Judas e Silvérios
PRIC NÃO É MESMO?
A Polícia Civil deu continuidade na quartafeira (25) ao cumprimento de um mandado
de busca e apreensão na cobertura do
empresário Zezo Malouf, no Edifício Arthé
em Cuiabá. A diligência teve início na
última semana, mas não foi realizada em
razão de uma confusão no local, pois Zezo
não estava no apartamento e os oficiais de
Justiça foram impedidos de entrar.
Acionada a PM, houve a confusão e um dos
oficiais de justiça teria ameaçado prender o
advogado que defende Malouf, fato que
achamos desnecessário, quando se pode
intimar ausentes por hora certa ou edital,
como se faz com pobres.
PRIORITÁRIO?
A Secretaria de Estado de Saúde, por meio
da Vigilância Epidemiológica, confirmou
ontem, a terceira morte por gripe influenza
A, subtipo H1N1, no Estado de Mato
Grosso, notificada pelo município de
Sorriso. A primeira morte, ocorreu em
Cuiabá, a segunda, em Tangará da Serra.
Com certeza, nenhuma das vitimas fatais
tinha mais de 60 anos, era criança, gestante,
funcionário da saúde pública ou presidiário.
Irrelevante portanto, o Estado criar grupo
prioritário na imunização, pois o vírus não
tem idade prioritária, oras!
FESTA DE RATOS
Mais uma revista nas celas da Penitenciária
Central do Estado resultou na apreensão
esta semana de dezenas de celulares,
bebidas e drogas em Cuiabá. Ao todo foram
94 celulares, 180 litros de bebida alcoólica,
mais de um quilo de droga e 49 carregadores
foram encontrados nas celas dos raios 2 e 4.
Esta é a terceira varredura realizada na
unidade após a suposta rebelião que vitimou
o detento Jesuíno Candido da Cruz Junior,
de 27 anos, alojado no raio 3, em março. E a
farra dos ratos vai continuar, até a justiça
bloquear os sinais de celular, pode acreditar.
CALÇADAS SEM PÉ
Comerciantes com lojas instaladas na
Avenida da FEB, em Várzea Grande, estão
sendo notificados pela prefeitura para
refazerem as calçadas da via, quebradas
quando foram iniciadas as obras de
implantação do VLT. No documento
recebido pelos comerciantes, eles são
informados de que devem consertar os
estragos nas calçadas dentro de 20 dias, sob
pena de multa de 30 UPFs, o que equivale
atualmente a quase R$ 4 mil. Tudo errado,
primeiro, que eles não quebraram a calçada;
segundo que muitos não são proprietários e
sim, alugam o prédio e terceiro, que mesmo
sendo proprietário, calçada é passeio
público, comercio é particular e do público,
que cuide o poder público que recebe por
isso em impostos. Em tempo, o espaço da
calçada não integra a escritura particular.
SELETIVO/JAURU
A Comarca de Jauru tornou público o
resultado do Processo Seletivo para
Credenciamento de profissional
especializado na área de Psicologia para o
Fórum do município. O Edital nº 3/2018/DF
foi assinado pela juíza e diretora do Foro de
Jauru, Angela Maria Janczeski Góes, e
divulga a relação dos candidatos habilitados
por ordem classificatória, assim como a
composição da nota de cada concorrente ao
credenciamento. A composição da nota dos
candidatos foi realizada pela análise
curricular, de acordo com os termos e
critérios de avaliação do Edital nº 1/2018DF.

Hay gobierno? Se lo hay, soi contra:
frase atribuída a um anarquista que sofreu um
naufrágio, e ao chegar a uma praia, olhou para
o povo em volta e mandou: Hay gobierno? Se
lo hay, soy contra. Quem como nós, milita na
imprensa da cidade, sejamos simpatizantes ou
não da atual administração, temos o dever de
saber o que está acontecendo de bom e de ruim
a favor ou contra nosso povo.
Se o governante é sério, a gente
registra, se pisa na bola, rufa, é assim que
funciona, aliás, o jornalista é aquele
profissional apartidário, cuja missão é
representar a comunidade, sem compromisso
com ala A ou B da política.
Não tem salário pago pelo povo, pois
também é povo e como tal, refém de impostos
sangrados na fonte, aqueles 35% do que
ganha, gasta e ou paga, retidos, no rodapé do
cupom fiscal dos Peg's e Pag's da vida, Pegue
R$ 100 e Pague R$ 135 não é mesmo?
A lealdade com a verdade deve ser
uma constante no cotidiano do ser humano,
fiel ao amigo, às leis, acima de tudo, aos
compromissos assumidos e aos favores
recebidos de outrem, sem com isso se tornar
conivente com erros alheios. O que não se
pode admitir é a traição, sujar no prato que
comeu, ignorar o lado bom de fulano e pichar
só o seu lado mau.
Não está contente com xis ou
ipsilone, pula fora numa boa, segue seu
caminho, mas nunca se pode ser ingrato com
ninguém, sobretudo com amigos e ex-amigos.
Na política é comum a traição, quando seca a
teta, quando cessam os favores, as benesses e
o ontem compadre de palanque, de visitas, de
discursos, assim que encontra mais vantagens
no lado oposto, vira a casaca, esculhambando
o ex-correligionário.
Para estes covardes que usam a

traição como arma, um versinho do saudoso
Renato Russo: “Quando querem transformar
dignidade em doença; inteligência em traição;
estupidez em recompensa; esperança em
maldição: é o bem contra o mal, e você de que
lado está? Se hay gobierno, pero io no estoy lá,
soy contra, vero, vade retro, que quem pensa e
se expressa assim, não deve e nem pode
jamais aspirar integrar um governo, nem
mesmo como aspone. Um exemplo recente?
Um manifesto contra um governador
circulando pela mídia, inclusive, chegou às
mãos deste editor, que o colocou no devido
lugar, a cesta seção, no lixo, lugar de descartar
coisas do tipo tragaperras, pero que no somos
gobierno, ele gobierno es del pueblo e como
povo, somos livres para nos manifestar, como
fazemos diariamente, porque nunca tivemos o

rabo preso com Chico ou Francisco.
Mesmo a política sendo arte de pedir
votos aos pobres, recursos financeiros aos
ricos e mentir para ambos depois, o mínimo de
ética entre amigos deveria persistir mesmo
depois do divorcio partidário.
Mas, como traidores são pessoas que
tem o cérebro menor do que uma formiga, a
boca maior do que um elefante e ainda se
acham os Reis da selva, não nos admiramos da
tal carta manifesto que rolou na mídia, óbvio,
com razões demagogas de mudanças.
Não nos surpreendemos, em
praticamente todos os segmentos existem os
Judas, Silvérios de mãos cifradas, até na
imprensa tem aqueles que não sacaram ser a
traição um bumerangue, apesar dos exemplos
de políticos traíras no ostracismo.

Quem fiscaliza o que?
Há aproximadamente um ano,
publiquei um artigo demonstrando a
necessidade de regulamentação de
competências entre a Fiscalização Estadual e as
Fiscalizações Municipais dos Procon´s, durante
esse período, por ocasião da produção de um
trabalho acadêmico, tenho dialogado com
representantes diversos setores que fiscalizam e
participam da atividade econômica, e é unânime
o posicionamento de que a ausência de
instrumentos legais que delimitem áreas de
atribuições entre os órgãos fiscalizadores tem
gerado muita insegurança jurídica.
Considerando que tanto Procon´s
Estaduais, quanto Procon´s Municipais,
possuem autonomia para instituírem
departamentos de Fiscalização em suas
estruturas, e, que a competência para exercer o
poder de polícia é concorrente, pode, o
empresário receber, em um mesmo dia, a
inspeção de uma equipe de Fiscalização do
Procon Estadual pela manhã e a tarde receber a
Fiscalização do Procon Municipal, e o mesmo
fornecedor estará obrigado a atender as
determinações dos dois órgãos, ainda que sejam
divergentes, considerando a natureza
principiológica do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
Inicialmente, para fomentar o
necessário debate, apresentei a proposta de
regulamentação por áreas do Direito do
Consumidor, sendo que as ações fiscalizatórias
que envolvessem a coletividade, tais como
comércio eletrônico, recall, campanhas
publicitárias, combate a formação de cartel e
repressão à comercialização de produtos
falsificados, ficariam a cargo dos órgãos
estaduais, e, as atividades que buscassem

atender às denúncias diretas dos consumidores
ficariam a sob a responsabilidade dos
municípios, que poderiam dar um resposta
rápida e eficiente aos seus munícipes,
regulamentação semelhante ao Sistema
Estadual de Defesa do Consumidor de Minas
Gerais, proposta essa que foi questionada pelo
representante jurídico da CDL MT, que acredita
que onde exista estrutura municipal de
Fiscalização não deve haver atuação do órgão
estadual. Importante destacar que desde a
publicação do CDC em 1990, discute-se a
regulamentação da fiscalização entre os
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor, o Decreto 861 de 1993, também
assegurava a competência concorrente para a
fiscalização, porém, estabelecia que o recurso
oriundo das multas aplicadas aos fornecedores
seriam distribuídas da seguinte maneira : 10%
para a União, 20 % para o Estado e 70 % para o
município onde o fato gerador da infração
tivesse ocorrido, com a publicação do Decreto
Federal 2181 de 1997, essa distribuição foi
revogada, sem que se estabelecesse um sistema
de coordenação objetivo, não nos parece justo
que os consumidores de determinada cidade,
onde fora constatada a prática infrativa, não
sejam diretamente beneficiados com os recursos
das multas, recursos esses que devem ser
revertidos para a melhoria do mercado de
consumo local, e considerando as
peculiaridades de cada município, o adequado é
que um percentual dos valores arrecadados
através das sanções sejam revertidos para o
fortalecimento dos Procon's Municipais.
A regulamentação de competências
entre os Procon´s irá fortalecer tanto os órgãos
municipais quanto os estaduais, organizando um
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sistema protetivo forte e hígido, que atue com
sinergia, uniformizando procedimentos,
racionalizando os instrumentos de atuação no
mercado e que seja capaz de atender a todas as
demandas dos consumidores de forma rápida e
eficiente.
Passadas quase três décadas da
publicação do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, ampliou-se o universo de atuação
dos Procon´s, que permanecem como órgãos
administrativos voltados para a resolução de
litígios na esfera consumerista, mas que também
passaram a agir como instrumentos de
intervenção do Estado na atividade econômica,
através do monitoramento constante do
mercado de consumo e da formação de grupos
de trabalho com outros órgãos fiscalizadores,
em decorrência dessa nova e estratégica área de
atuação, faz-se necessário uma nova
reorganização administrativa que seja capaz de
adequar esses importantes órgãos às novas
realidades da economia.
Nesse momento onde o Estado de Mato
Grosso esta na iminência de lançar grandes
reformas, com a administrativa e a tributária, é a
oportunidade ideal para a regulamentação do
Sistema Estadual de Defesa do Consumidor,
garantindo segurança jurídica para fiscalizados
e fiscalizadores e impulsionando o
fortalecimento do Procon Estadual e dos
Procon´s Municipais.
____*Rogério Chapadense Liberalesso,
Professor de Ensino Superior nas áreas do
Direito Econômico, Graduado em Direito pela
UFMT, Especialista em Direito Público e
Direito do Consumidor, Pesquisador do Grupo
de Pesquisa em Direito Civil Contemporâneo da
UFMT, Mestrando em Direito pela UFMT.

Rosane Michels - Editora
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UNEMAT/ELEIÇÃO

Campanha poderá ser iniciada após a publicação da homologação do registro de candidaturas em 4 de maio e encerrada às 22 horas do dia que antecede ao pleito

Comissão divulga registro
preliminar de candidaturas
Assessoria c/ Redação

Foto: Ligia Lima

A

Comissão Eleitoral Central
divulgou a homologação
preliminar de registro de
candidaturas aos cargos de reitor e vicereitor da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), gestão 20192022. Ficam deferidas as inscrições das
chapas: Chapa 1- Rodrigo Bruno Zanin
(reitor) e Nilce Maria da Silva (vicereitora), Chapa 2- Edna Luzia Almeida
Sampaio (reitora) e Isaac Newton
Almeida Ramos (vice-reitor).
O número da chapa na cédula
eleitoral obedece à ordem cronológica
de inscrição perante a Comissão
Eleitoral Central. O edital
complementar nº 1 ao edital nº
001/2018– Consuni, de homologação
preliminar de registro de candidaturas,
pode ser acessado em:
http://eleicoes.unemat.br/edital/reitoria
2018/?page=editais.
No prazo de três dias úteis (até
30/4), é possível entrar com recurso
junto à Comissão Eleitoral Central.
Nesse período, qualquer eleitor ou
candidato pode requerer a impugnação
do registro, oferecendo provas ao
Presidente da Comissão Eleitoral
Central, com fundamento em
inelegibilidade ou incompatibilidade.
No caso de impugnação, a chapa terá
também o prazo máximo de três dias
úteis para se manifestar.
A campanha eleitoral poderá
ser iniciada imediatamente após a
publicação da homologação final do

CONSTRUÇÃO DE PAZ

Cejusc de Cáceres recebe
o projeto piloto Nug-Jur

O

A eleição para escolha da nova reitoria será realizada dia 5 de junho

registro de candidaturas, que ocorrerá
em 4 de maio, e encerrada às 22 horas do
dia que antecede ao pleito.
A campanha e a propaganda
poderão incluir reuniões, visitas a sala
de aula e locais de trabalho, discussões
com docentes, discentes e profissionais
técnicos da educação superior (PTES),
explanação e divulgação dos planos de
trabalho e metas, debates com outros
candidatos e demais meios legais, com
prévio agendamento.Durante a
campanha, nos debates e no dia da
votação, fica assegurado o direito à
participação bem como a liberação dos
discentes, docentes e PTES, sem
prejuízo de suas atividades. A eleição

será realizada dia 5 de junho, com urnas
distribuídas na sede administrativa,
campus universitários, núcleos
pedagógicos, pólos de apoio presencial
do Ensino a Distância e escritório
regional da Unemat em Cuiabá.
Na Unemat, o voto é paritário,
direto, livre e secreto. O colégio eleitoral
é formado pela totalidade dos docentes e
profissionais técnicos efetivos lotados
na Unemat, bem como os discentes
regularmente matriculados nos cursos
de graduação e pós-graduação. A posse
da chapa eleita será no dia 20 de
dezembro de 2018, após publicação do
Decreto de nomeação, pelo Governador
do Estado de Mato Grosso.

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

MPE requer reforma em setores
do Hospital Regional de Cáceres
Assessoria

A

ssegurar a as instalações do
Serviço de Nutrição e Dietética
(SND) do Hospital Regional de
Cáceres, a fim de que o atendimento
prestado a pacientes, acompanhantes e
colaboradores seja seguro, contínuo e de
qualidade. Foi esse o objetivo do
Ministério Público do Estado de Mato
Grosso, por meio da 1ª Promotoria de
Justiça Cível ao ingressar com ação civil
pública contra o Estado.
De acordo com o MPE, após
denúncia formulada pelo Sindicato dos
Servidores Públicos da Saúde e do Meio
Ambiente do Estado foi instaurado
Inquérito Civil Público para apurar as
reais condições do SND do hospital.
Durante as diligências, constatou-se que
parte dos utensílios de uso na cozinha
para o preparo dos alimentos se encontra

Assessoria
Círculo de Construção de Paz, uma
das ferramentas da Justiça
Restaurativa e que integra o projeto
piloto do Núcleo Gestor de Justiça
Restaurativa (NugJur) do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso (TJMT), foi
apresentado e implantado no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejusc) da Comarca de Cáceres.
A unidade é coordenada pela juíza Alethea
Assunção dos Santos e, ao todo, foram dois
dias voltados para uma dinâmica que visa o
estabelecimento da pacificação.
Na oportunidade, três
orientadoras do NugJur apresentaram a
ferramenta a mediadores do Cejusc e da
Primeira Vara de Família e Sucessões. Já
com equipes de trabalho sediadas em
Cáceres - Associação Remanso, Centro de
Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) e funcionários de unidade
socioeducativa - foi realizado o círculo de
paz propriamente dito.
A apresentação consiste em
mostrar qual o real significado e
importância de se aplicar essa ferramenta na
construção de paz, visando fortalecer o
diálogo, a comunicação da equipe e
inclusive fazer círculos de tomada de
decisões.
A orientadora do NugJur, Ana
Teresa Pereira Luz, falou da relevância de se
apresentar e promover círculos de paz nas
comarcas do interior para resolver as
questões com conversa e não com litígio.
“Os círculos foram feitos com cada grupo
onde se tratou o tema relacionado a cada
um”.
Para a gestora do Cejusc de
Cáceres, Adriana Del Castanhel, que
facilitou o Círculo com a Equipe do

furados, rachados, com cabo solto e em
condições inadequadas para uso, o que
gera grandes transtornos durante a
produção das refeições. Até mesmo o
lactário do setor se encontra interditado
desde o ano de 2015 evidenciando a
situação de descaso e abandono em que
se encontra o setor.
Segundo consta na ação, a
ausência de equipamentos é tão grande
que funcionários precisam trazer de sua
residência. Exemplo disso são os
liquidificadores utilizados para
refeições de pacientes que necessitam de
dieta líquida.
O Diretor-Geral do Hospital
relatou que já solicitou por diversas
vezes a Secretaria Estadual de Saúde
melhorias no Setor de Nutrição e
Dietética, porém, nunca obteve
Foto: Facebook

resposta. O mesmo pedido foi feito a
Vigilância Sanitária para que realizasse
vistoria no local, entretanto, até o
momento não houve retorno por parte
daquele órgão.
Nos pedidos feitos a Justiça, o
MPE requer que o Estado de Mato
Grosso efetue a substituição dos
materiais obsoletos e inadequados da
cozinha do Setor de Nutrição e Dietética
do Hospital Regional de Cáceres, com a
aquisição de: utensílios como vasilhas
plásticas, panelas de alumínio batido,
escumadeiras tipo hotel.
Que adquira também
equipamentos como picador de legumes
com tripé, multiprocessador de
alimentos, extrator de suco,
liquidificadores industriais de 1,5 l, 2 l, e
4 litros, liquidificador doméstico de 2
litros, mixer para alimentos, banho
maria para o Lactário, micro-ondas 30
litros, câmara fria e freezer.

CREAS, apoiada pela orientadora Roseli
Barreto Coelho Saldanha, “a ferramenta é
muito importante, pois cria um ambiente
seguro permitindo conhecer melhor um ao
outro, além de fortalecer os
relacionamentos e resolver os problemas
em grupo”.
Segundo a gestora da Primeira
Vara de Família e Sucessões da Comarca,
Jackeline Márcia Dias Tingo, todas as
pessoas que tiverem a oportunidade devem
participar de círculos de paz pela
experiência que fica. “Eu achei ótimo.
Ficamos mais à vontade para falar. O
círculo veio para vivenciarmos a realidade
de cada um e se colocar no lugar do outro.
Todos nós gostamos bastante”, afirmou.
A tesoureira da Associação
Remanso Fraterno João Gabriel, que atende
idosos de nove bairros carentes de Cáceres,
Mariseth Carneiro Guimarães, disse que
aprendeu muita coisa e destacou a
metodologia utilizada pelas orientadoras.
Quem também participou da ação foi a
gerente do CREAS local, Denise Maria de
Oliveira Carvalho. Ela parabenizou a
iniciativa e disse que toda sua equipe estava
presente. “Foi muito acolhedor, um
momento ótimo, já que durante o dia a dia
nós cuidamos tanto das outras pessoas que
nos procuram e quando encontramos
pessoas que cuidam da gente, como foi no
círculo de paz, a gente até estranha”.
Denise ressaltou que o momento
foi ímpar, uma vez que recebem no CREAS
muitos casos de violência doméstica e
conflitos familiares. “Isso acrescenta no
nosso trabalho e é ótimo para a rede. Nos
fortalece enquanto equipe para nos unirmos
ainda mais. A gente se olha e olha também
para quem está ao nosso lado”, enfatizou.
Foto: TJ/MT

Ferramenta visa fortalecer diálogo e comunicação da equipe

Cozinha do HRC alvo de acusações ao MP de Cáceres
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As ações de segurança pública na fronteira foram tema de palestra realizada na tarde de anteontem, (25), na sede da 13º Brigada de Infantaria Motorizada

Encontro debate repressão ao
tráco de drogas na fronteira
SESP /MT c/ Redação

Foto: Exercito Brasileiro

Sede da 13º Brigada de Infantaria Motorizada de MT

A

s peculiaridades que
envolvem o patrulhamento
nos 983 km de divisa entre o
Brasil e a Bolívia, entre áreas
alagadas e secas, e a repressão
qualificada ao tráfico de drogas
foram apresentados aos
profissionais das forças de
segurança do Estado e Federal:
Polícia Militar (PM), Polícia
Judiciária Civil (PJC), Corpo de

Bombeiros Militar (CBM), Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e Polícia
Federal.
As ações de segurança
pública na fronteira foram tema de
palestra realizada na tarde de
anteontem, (25), na sede da 13º
Brigada de Infantaria Motorizada,
durante a I Conferência Regional de
Segurança na Fronteira Oeste.
Segundo o secretário

adjunto de Integração Operacional
da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp), coronel
PM Jonildo Assis, nos últimos
quatro anos, a repressão à
criminalidade na fronteira foi
intensificada por conta dos
investimentos do governo no Grupo
Especial de Segurança na Fronteira
(Gefron).
“Desde 2015, houve
importantes investimentos para
atuação dos profissionais na linha de
fronteira. Começamos com aumento
de efetivo, a criação da Delegacia de
Repressão aos Crimes Fronteira
(Defron), melhorias nos materiais de
uso dos policiais, a exemplo de um
novo uniforme e incremento de
recursos para o setor de inteligência.
As conquistas da segurança pública
também são graças a integração das
forças de segurança”, destacou.
Criado há 16 anos, o Gefron
desempenha atividades de combate a
crimes como tráfico de drogas,
contrabando e descaminho de bens e
valores, evasão de divisas e roubos
de veículos. Os policiais realizam
patrulhamentos pelas rodovias,
estradas vicinais, operações,
barreiras fixas e volantes.

São três postos de
fiscalização: Matão (no município
de Pontes e Lacerda), Vila Cardoso
(em Porto Esperidião), Avião Caído
(em Cáceres), além da base do
grupamento, em Porto Esperidião.

Os policiais também atuam em
parceria nos seis postos fixos do
Instituto de Defesa Agropecuária de
Mato Grosso (Indea-MT) do Corixa,
Corixinha, Las Petas, Fortuna, Ponta
do Aterro e Marfil

LARANJEIRAS

Fazenda acusada de manter
trabalho escravo em Cáceres

H.N c/ Redação

A

Polícia Militar encaminhou
ao Ministério Público do
Trabalho uma denúncia de
trabalho escravo em uma fazenda, na
comunidade Laranjeira, em Cáceres.
Segundo a vítima, ele acionou os
militares porque recebia ameaças e
não recebia para trabalhar a mais de
quatro meses. O caso foi registrado
na tarde da última quarta-feira (26),
no assentamento.
Conforme os policiais que
estiveram no local para ouvir a
denúncia, a vítima estava com
marcas pelo corpo de uma suposta
agressão recebida do patrão e o
homem ainda relatou que sofria
ameaças de morte. "Há quatro meses
ele trabalha na fazenda e, desde
então, nunca recebeu pelos serviços

prestados", contou o militar.
Na propriedade, foi
encontrada uma espingarda calibre
22. "Era com essa arma que ele era
ameaçado e as vezes até agredido",
completou.
Uma moto também foi encontrada
no local e a PM constatou que se
tratava de um produto de roubo.
Além do veículo, os
policiais recolheram 43 cápsulas
calibre 22; 12 cápsulas calibre 380; 9
cápsulas calibre 38; uma munição
calibre 12 intacta; 14 porções de
pasta base; duas porções de maconha
e uma algema. A denúncia foi
protocolada e enviada ao Ministério
Público do Trabalho. O patrão,
acusado das ameaças, não foi
localizado.
Foto: Ilustrativa

VIOLÊNCIA URBANA

Ladrões amarram vitimas
abandonando caminhonete

Redação c/ F.A

A

policia militar de Mirassol
D'Oeste foi acionada na
noite de anteontem para
atender um assalto contra residência
na Rua Acrísio Leite, bairro Jardim
das Flores daquela cidade,
constatando ao chegar ao endereço,
que a casa estava com as portas,
janelas portão fechados, iniciandose a averiguação do local, quando
barulhos vindo do fundo da
residência despertaram a atenção
dos PMS.Na realidade eram os
ladrões fugindo, pulado o muro dos
fundos da residência, que da para
uma área de matagal, ao perceberem
a chegada dos policiais, que ao
adentrar a casa, encontraram as
vítimas amarradas. Dentro da casa
estavam o casal e sua filha de 10 anos
de idade, sendo que durante as
buscas pelos bandidos, a esposa
conseguiu se soltar e ajudar ao
marido a se desamarrar.
Segundo a família, eram três
criminosos, sendo que um deles
estava de posse de uma arma de
fogo, que teria apontado para a
cabeça da mulher e na seqüência
também rendeu o esposo e a filha.
Um dos bandidos saiu com a
caminhonete Mitsubishi Pajero, de
cor prata, tomando rumo ignorado,
sendo que outros dois criminosos
permaneceram no local, vigiando as
vítimas e impedindo que as mesmas
pedissem por socorro.
To d o s a i n d a b a s t a n t e
assustados e traumatizados pela ação
criminosa e violenta pelo qual
haviam acabado de passar, dentro da

própria residência. Devido à tensão
emocional, as vítimas não
conseguiram se lembrar da placa do
veículo, relatando apenas se tratava
de uma Pajero de cor prata que foi
levada por um dos criminosos.
Essa informação foi
imediatamente repassada para o
Centro de Operações, que repassou
para todas as Unidades Policiais da
Região, para que fosse realizado o
cerco nas principais vias que dão
acesso à região de Fronteira. O
interior da casa os criminosos
deixaram o simulacro de revólver de
cor preta, com o qual ameaçaram as
vítimas. O simulacro ( réplica de
arma), foi localizado em cima de
uma das camas pela própria dona da
residência, no momento em que
averiguava os objetos o que os

criminosos teriam roubado.
As vítimas relataram os
policiais que além da caminhonete e
os criminosos teriam levado, uma
pulseira de ouro de 12 Gr, uma
corrente de ouro, de
aproximadamente 18 Gr, Um par de
alianças de ouro , um aparador de
aliança de ouro, um aparelho iPhone
7 Plus, de cor rosa marca Apple, um
aparelho celular A5 cor dourada
marca Samsung e um aparelho
celular A5 de cor rosa também
Samsung.
O veículo, uma Pajero de
placas OAY 7553 com o pneu
dianteiro do lado direito furado, foi
localizada pela policia na rodovia
que dá acesso a cidade de Glória do
Oeste, próximo à Usina de álcool
Cooperb.

Trabalho escravo é uma triste realidade em Mato Grosso

Foto: PM/MT

Pajero da vitima foi abandonada com pneu furado
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FOGO VIVO

O Comitê Estadual de Gestão do Fogo é presidido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente por meio da secretaria executiva com Corpo de Bombeiro Militar

Começa em maio temporada
contra os incêndios florestais

SEMA c/ Redação

Foto: Assessoria

O

Comitê Estadual de
Gestão do Fogo definiu
que este ano a temporada
de combate a incêndios florestais
e queimadas irregulares terá
início em maio, dois meses antes
do período proibitivo. O objetivo
é sincronizar as ações com o
começo da colheita do milho no
Norte do estado. A ação contará
com o apoio Grupo de Aviação
Bombeiro Militar (GAvBM), que
está localizado no Hangar do
Centro Integrado de Operações
Aéreas (Ciopaer), no município
de Sorriso. O GAvBM é a
primeira Base de Combate a
Incêndios Florestais da
Amazônia.
“ Va m o s c o m e ç a r o
combate e a responsabilização
nos primeiros meses de forma
mais educativa e depois
intensificaremos as ações durante
o período proibitivo de
queimadas”, explica o secretário
executivo do Comitê, coronel
BM Paulo Barroso. A proibição

estudos técnicos e científicos e
palestras nas escolas, capacitação
de bombeiros e formação de
brigadas mistas, em parceria com
os municípios com maior
incidência de focos de calor. O
grupo também irá realizar
atividades descentralizadas por
meio das 17 unidades do Corpo
de Bombeiros.
Operações integradas de
combate a incêndio e queimadas
irregulares também integram o

TRÂNSITO+SEGURO

Movimento Maio Amarelo
é lançado em 35 municípios

Proibição em zona rural foi definida num período de 90 dias

das queimadas em zona rural foi
definida para um período de 90
dias, entre 15 de julho e 15 de
outubro, podendo ser prorrogado.
Dessa forma, o combate a
incêndios florestais e queimadas
irregulares em Mato Grosso, terá

CÃOBATE AO CRIME

vigência de 150 dias. Assim como Assessoria c/ Redação
Movimento Maio
nos anos anteriores, as ações
Amarelo,
com o tema
priorizam os possíveis incêndios
“Nós Somos o Trânsito”,
nas unidades de conservação
existentes em território mato- chega a Mato Grosso com a maior
grossense. Entre as iniciativas programação já vista desde o
previstas para 2018, estão: início do projeto que é realizado
em outros 27 países há cinco
anos. De acordo com presidente
do Departamento Estadual de
Trânsito (Detran-MT), Thiago
França, órgão que encabeça o
“Maio Amarelo”, 35 cidades
aderiram ao Movimento neste
ano, o que demonstra o
do Corpo de Bombeiros, Polícia engajamento e o despertar para a
Rodoviária Federal, Polícia necessidade de mobilizar a
sociedade por um trânsito mais
Judiciária Civil e Politec.
E l e s r e c e b e r a m seguro.
O presidente apontou que
conhecimento teórico e prático
necessário para a formação e serão feitas blitz de orientação,
palestras, passeios
aplicação de um cão para a função ciclo de
de faro e detecção de substância ciclísticos, entrega de bafômetros
entorpecente. Três cães pastor para batalhões de trânsito, além
belga (Malinois) participaram das ações realizadas pelas
Ciretrans nos municípios
dos trabalhos.
A expectativa é de que o participantes. “E também em
Canil Integrado de Pontes e maio será publicado o Plano
Lacerda seja inaugurado ainda no Estadual que estabelece as
primeiro semestre de 2018. “A diretrizes para redução de mortes
estrutura do canil está pronta, a com motociclistas, um dos
obra durou três meses e maiores alvos dos acidentes de
funcionará dentro do Comando trânsito, segundo as estatísticas”,
Regional. Está faltando só a parte disse Thiago França.
O superintendente da
operacional. A idéia é que seja
desenvolvido um projeto de
atuação integrada das Polícias
Militar, Civil e Bombeiros”,
explicou o tenente PM Gabriel
Lucas Lopes Mario, coordenador
do Canil Integrado de Pontes e
Lacerda.
Segundo o coordenador, o
foco do Canil será no faro de
entorpecentes e busca e captura
por odor específico o canil e
comportará quatro animais.
A iniciativa contribuirá no
combate a criminalidade. No ano
passado também foi realizado o
curso de Sinotecnia, além de
outros extras voltados a esta área
de atuação.

O

Policiais se preparam para atuar no
canil integrado de Pontes e Lacerda
G.Com c/ Redação

O

12º Comando Regional
de Polícia Militar de
Pontes e Lacerda está
agilizando os trabalhos de
capacitação com o objetivo de
inaugurar o Canil Integrado do
município. Entre os dias 23 e 25
deste mês realizou, em parceria
com o Gefron, mais um curso de
capacitação envolvendo 15
profissionais de segurança
pública de Pontes e Lacerda e
Vila Bela da Santíssima Trindade.

plano de ação e durante o período
proibitivo, também serão
realizadas campanhas
publicitárias para conscientizar,
educar e orientar a população
sobre os perigos do uso do fogo
durante o período de estiagem. O
plano de ação para 2018 foi
apresentado aos integrantes do
Comitê Estadual de Gestão do
Fogo e demais interessados,
durante reunião realizada na
última semana.

Um ciclo de instruções
sobre “Faro e detecção de
entorpecentes”, fundamental
para o processo de implantação
do canil na região e dos cães que
atuarão no Canil integrado no
município de Pontes e Lacerda,
foi ministrado pelo soldado PM
Thalisson, do Canil Integrado de
Fronteira (Canilfron/Gefron.
Além dos policiais militares do
12°CR e Força Tática,
participaram também militares
Foto: 12º CR/PM

Curso entre os dias 23 e 25 teve parceria com o Gefron

Polícia Rodoviária Federal,
Aristóteles Cadidé, reforçou o
impacto positivo do Movimento
Maio Amarelo nos municípios e
citou como exemplo a
importância da adesão das
cidades mato-grossenses ao
Sistema Nacional de Trânsito.
Dados da Secretaria de
Segurança do Estado mostram
que somente em 2017 foram
registradas 23 mil ocorrências no
trânsito, sendo que 656
resultaram em mortes, das quais
240 em Cuiabá e Várzea Grande.
Para o comandante do
Batalhão de Trânsito Urbano e
Rodoviário de Mato Grosso,
tenente coronel Esnaldo de Souza
Moreira, o movimento é um
momento de reflexão.
“Precisamos avaliar o que
trânsito que queremos e como
podemos torná-lo melhor. O
Maio Amarelo vem como um
momento de análise e contempla
não apenas motoristas e
motociclistas, mas os pedestres
também, que precisam se
conscientizar”, afirmou. Além do
poder público, o lançamento do
Movimento Maio Amarelo
contou com parceiros da
iniciativa privada.

Cáceres-MT, sexta-feira 27 de abril de 2018
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Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, a redução do crédito está ficando mais restrita a operações de pessoas jurídicas no crédito direcionado

Taxa do cheque especial
ultrapassa 324% ao ano
Agencia Brasil c/ Redação
Foto: Arquivo

mínimo da fatura caíram 2 pontos
percentuais, chegando a 397,6%
ao ano em março. Com isso, a
taxa média da modalidade de
crédito ficou em 334,5% ao ano,
com aumento de 2,1 pontos
percentuais em relação a
fevereiro.
A taxa do crédito
parcelado no cartão recuou 5
pontos percentuais para 169,3%
ao ano. A taxa média de juros para
as famílias caiu 0,5 ponto
percentual indo para 57,2% ao
ano, em março. A taxa média das
empresas diminuiu 1 ponto

percentual: agora é de 21,2% ao
ano.
O saldo de todas as
operações de crédito concedido
pelos bancos ficou em R$ 3,081
trilhões, com crescimento de
0,6% no mês. No ano, houve
retração de 0,3% e em 12 meses,
crescimento de 0,1%. Em relação
a tudo o que o país produz –
Produto Interno Bruto (PIB) - o
volume de crédito correspondeu a
46,6%, com aumento de 0,2
ponto percentual em relação a
fevereiro.

OLHO VIVO NA PISTA
Assinar cheque pode custar caro se cair no especial

O

s juros do cheque
especial subiram em
março, segundo dados do
Banco Central (BC), divulgados
ontem, (26), em Brasília. A taxa
chegou a 324,7% ao ano, com
aumento de 0,6 ponto percentual
em relação a fevereiro. No ano, a
elevação é de 1,7 ponto
percentual.
No último dia 10, os
bancos anunciaram mudanças no
cheque especial, mas as novas

regras só valem a partir de julho.
Segundo a Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), os clientes
que utilizarem mais de 15% do
limite do cheque durante 30 dias
consecutivos vão receber a oferta
de um parcelamento, com taxa
menor de juros que a do cheque
especial a ser definida
individualmente pelos bancos.
O chefe do Departamento
de Estatísticas do BC, Fernando
Rocha, disse que a autarquia não

tem estimativa de redução dos
juros, com a medida definida pela
FEBRABAN. A taxa do rotativo
do cartão de crédito também
subiu, ao chegar a 243,5% ao ano
em março, com aumento de 9,6
pontos percentuais em relação a
fevereiro. Essa é a taxa para quem
paga pelo menos o valor mínimo
da fatura do cartão em dia.
Já os juros cobrados dos
consumidores que não pagaram
ou atrasaram o pagamento

PRF inicia nesta sexta feira
operação Dia do Trabalhador
PRF/MT c/ Redação

A

operação Dia do
Trabalhador que contará
com ações de educação
para o trânsito com objetivo de
reduzir o número de acidentes nas
rodovias federais do Mato Grosso
começa a zero hora desta sexta
feira e segue até às 23h59 do dia
1º de maio.
Durante os cinco dias de
operação, as ações de fiscalização
e preventivas serão intensificadas
e contará com o reforço do efetivo
operacional e administrativo nas
BR-364, BR-070, BR-174, BR158 e BR-163, especialmente nos
trechos considerados críticos,
como Alto Araguaia –
Rondonópolis (BR-364), Cuiabá
– Rosário Oeste (BR-163 e BR070) e Diamantino – Sinop (BR163). Além do trabalho de
prevenção a acidentes, o combate
à criminalidade também estará
em foco.
O Superintendente
Regional da PRF em Mato
Grosso, Inspetor Aristóteles
Cadidé, vê na operação uma
oportunidade a mais de orientar
os motoristas e reduzir o número
de óbitos. “A PRF estará em
pontos estratégicos das rodovias
fazendo o trabalho, mas para
reduzirmos os acidentes
precisamos da conscientização

dos usuários quanto aos riscos da
direção imprudente”, disse.
Além do patrulhamento
ostensivo, a PRF também
promoverá ações educativas,
buscando sensibilizar motoristas
e passageiros de seus papéis na
construção de um trânsito mais
seguro. Na manhã desta sexta
(27), no Km 387 da BR-364, será
promovido o Cinema
Rodoviário. Uma ação em que o
condutor é convidado a entrar em
ônibus da PRF onde serão
exibidos vídeos mostram
comportamentos inadequados no
trânsito e as conseqüências
dessas condutas. Os motoristas
têm a oportunidade de fazer uma
reflexão sobre suas atitudes e
assimilar novos hábitos.
A PRF também faz um
alerta aos motoristas
profissionais: como acontece em
todos os feriados prolongados,
quando o fluxo nas rodovias
aumenta consideravelmente, o
tráfego de combinações de
veículos de carga (CVC), de
combinações de transporte de
veículos (CTV) e de outros
veículos portadores de
autorização especial de trânsito
será restrito nos trechos de pista
simples em determinados dias e
horários.
Foto: Semana-7

Para patrulheiros da PRF a tolerância é zero nas rodovias
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Luverdense, Cuiabá e Sinop já assinaram com craques para encarar os compromissos deste ano, quando disputam certames em busca de cascalho

Clubes de futebol reforçam
plantel para maratona 2018
V

SN. c/ Redação

Foto: Assessoria Lec

ários clubes de Mato
Grosso estão se
reforçando para os
embates da maratona
futebolística deste ano, exemplo,
o Luverdense que contratou o
goleiro Douglas, o Adriano Peres,
o volante Itaqui e o atacante
Cleberson Tiarinha.
Todos já tiveram seus
nomes publicados no Boletim
Informativo Diário (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol e estão à disposição do
técnico Luizinho Vieira para a
partida de domingo, contra o
Tombense, de Minas Gerais, pela
terceira rodada da série C do
Brasileiro.
Dos quatro, ao menos o
volante Itaqui e o atacante
Tiarinha deverão estar entre os
titulares. Outra novidade para a
partida deve ser a presença do
zagueiro Pablo. Titular absoluto
do Luverdense durante a

temporada passada, ele está
recuperado de uma lesão no
joelho sofrida no jogo das
semifinais do Mato-grossense, e
deverá reassumir sua posição.
O Verdão do Norte que
ocupa atualmente a zona de
rebaixamento do grupo B, sem
nenhuma vitória, enquanto o
Adversário mineiro é o terceiro
colocado na tabela de
classificação com uma vitória e
uma derrota.
Também o Cuiabá bateu o
martelo assinando com o atacante
Bruno Sávio, que foi anunciado
pela diretoria do Dourado como
novo reforço para o restante da
Série C. Ele atuou pelo
Bragantino no primeiro semestre,
em oito jogos do Campeonato
Paulista e da Copa do Brasil.
No ano passado, Bruno
foi um dos destaques do Dourado
na Série C, ano em que a equipe
chegou na última rodada da fase

de grupos, com chance de
classificação. Bruno Sávio terá a
chance de estrear amanhã,
quando o Cuiabá enfrenta o
Botafogo-SP, pela terceira rodada
da Série C.
No rol das contratações, o
Galo do Norte que contratou o
meia Luiz Henrique, de 32 anos,
como novo reforço do Sinop para
seguir na disputa do Campeonato
Brasileiro Série D, informação,
confirmada, pelo gerente de
Futebol do clube, Marco Aurélio
Cassiano.
O atleta já está em Sinop e
deve começar o treinamento junto
a equipe comandada pelo técnico
Paulo Foiani e deve ser
regularizado em breve no
Boletim Informativo Diário
(BID) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) para
poder atuar pelo Galo do Norte.
O meia é o segundo
reforço anunciado do clube, o

CONGRESSO TÉCNICO

Sete clubes devem participar
da 2ª divisão estadual de MT

Melindroso em campo, o Luverdense reforça time e treinos

primeiro foi o volante Tiago
Etges, 23 anos, ex-Cuiabá.
Ambos devem ser apresentados
oficialmente, esta tarde.
O Sinop está no Grupo
A11, ao lado do Aparecidense

(GO), Ceilândia (DF) e
Novoperário (MS). Sua estréia
foi no último domingo, contra do
time do Distrito Federal, no
estádio Abadião. As duas equipes
não saíram 0 a 0.

Redação

A

Federação Matogrossense de Futebol
(FMF) sediou na ultima
terça feira, 24, às 14h, no
auditório da FMF, em Cuiabá, o

Congresso Técnico para a disputa
do campeonato estadual da 2ª
divisão 2018, quando foram
tratados, o regulamento, fórmula
de disputa, tabela básica e outros
Foto: Arquivo

Cacerense volta a campo na luta para volta à elite
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relacionados, ressaltando que o
campeão e vice da Segunda
Divisão 2018, garantem vaga
para o Campeonato Matogrossense 2019.
A 'segundona' deve
começar no mês de julho e dela
devem participar dentre outros,
Operário F.C, Cacerense (ambos
rebaixados em 2017), Academia
de Rondonópolis Juara e Grêmio
Sorriso.
No ano passado, Poconé e
Ação nem precisaram entrar em
campo para subirem à primeira
divisão de 2018. As duas equipes
foram as únicas a manifestar
interesse na disputa.
A fórmula de disputa
também já foi definida, sendo a
competição de tiro curto, com
apenas semifinal e final.
O Cacerense encara o
Operário Ltda. e o Grêmio joga
com o Juara.
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Presente de Deus, assim resumiu nas redes sociais a felicidade do
casal Alessandro Bérgamo e Allyne Oliveira de Lima com o
resultado positivo do teste de gravidez. Que esse bebê venha com
saúde e fortaleça ainda mais esse amor entre vocês. Felicidades!!!

By Rosane Michels

********

Esotérico
O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio indicando
dias de concretização de
negócios e projetos. O
momento pode envolver a
chegada de uma boa notícia relacionada às
suas finanças. Dias de interiorização e
maior seriedade. Procure organizar
ganhos e gastos.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando dias
de interiorização e maior
contato com suas emoções,
que passam por um
momento de aprofundamento. O
momento é bom para acordos e
negociações envolvendo um parceria ou
sociedade financeira.

O Sol em seu signo recebe
um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio
indicando dias de seriedade
e comprometimento em
alguns setores de sua vida. O
momento pode envolver a concretização
ou renovação de um contrato. Os dias
seguem envolvendo mais
responsabilidades.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando dias
d e s e r i e d a d e e
comprometimento nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento é ótimo para
negociar uma parceria ou sociedade
comercial. Você estará mais sério,
introspectivo e responsável.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando dias de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida social
e de amizades vazias. Você
estará mais fechado e introspectivo, mais
voltado para a estruturação de seu mundo
emocional. Medite e pratique atividades que
unam mente e corpo.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio indicando
d i a s d e m a i o r
comprometimento e
responsabilidades no trabalho. A rotina
pode ser mais intensa e pede
organização. Um novo projeto ou
emprego pode ser concretizado. Um
contrato pode ser renovado.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio indicando
dias de movimento em sua
vida social e maior
seriedade nos relacionamentos de
amizade. Um contato comercial
importante, com uma grande empresa,
clube ou instituição, pode resultar em uma
séria negociação.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno
em seu signo indicando
dias de comprometimento
com seu coração. Seus
sentimentos e emoções passam por um
momento de clareza e um novo passo
pode ser dado na direção de um
namoro. Você estará mais sério e
responsável.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando dias
de concretização de planos
de negócios e projetos
profissionais. O momento é
ótimo para apresentação de projetos ou
para a concretização de uma promoção.
Você estará mais sério e comprometido
com sua carreira.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Capricórnio indicando dias
de interiorização e maior
contato com suas emoções.
O momento pode envolver
maior contato com familiares e
comprometimento com sua casa e vida
doméstica. O momento é bom para uma
reforma.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio indicando
dias de seriedade e
direcionamento claro na
direção de seus projetos futuros. O
momento envolve construção de um
novo caminho, que pode ser no nível
espiritual ou mental. Uma viagem pode
ser realizada.

O Sol em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio indicando
dias de comunicação mais
séria e comprometida. Um
acordo ou negociação, que pode resultar
em um novo contrato, pode ser realizado
a qualquer momento. O período é ótimo
para dedicar-se aos estudos.

No destaque infantil de hoje Yasmin com
apenas 9 dias encanta os papais , avós, tios
(as) com tanta fofurice. Figa pra ela.

Vi s i t a n d o a
Princesinha,
Irlanda Pereira,
ela que reside em
Sinop e veio
rever familiares e
aproveita para
curtir as belezas
naturais da nossa
city. Desejamos
uma feliz estada.
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