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PARECER PRÉVIO

Dos dados apurados Cáceres superou a media Brasil na educação em cinco dos dez indicadores avaliados e no ranking dos municípios alcançou a posição 71, dos 141

TCE manifesta favorável
às contas 2016 de Cáceres
Foto: Assessoria

As contas de governo de 2016 da prefeitura de Cáceres receberam
parecer prévio favorável à aprovação do Tribunal de Contas de Mato
Grosso. A equipe técnica do TCE havia encontrado 5 irregularidades nas
contas, e após a defesa do gestor, restou apenas uma referente a créditos
adicionais abertos por recursos inexistentes. Página 03

CÁCERES E PONTES

Armas e Amarok adulterada
São aprendidos na fronteira
Foto: Gefron/MT

Prefeito Francis emplaca mais uma aprovação no TCE

CORPORE SANO

Araputanga ganha ATI em
parceria Rotary/Prefeitura

Camioneta Amarok suspeita estava com placa adulterada

Policiais militares do Gefron, juntamente com equipes da Defron,
apreenderam na fazenda Três Barras, em Cáceres, uma espingarda
modificada para calibre 22 e uma caminhonete VW Amarok, placa OBL
0662 de Cuiabá/MT de cor prata, suspeita de adulteração. Já no terminal
turístico de Pontes e Lacerda, a PM do 12° Comando Regional deteve
Marcos Xavier com um revólver calibre 38 e 5 munições intactas.
Página 05

Foto: Folha de Araputanga

A Praça Romeu
Furlan em Araputanga
ganhou uma ATI (Academia
d a Te r c e i r a I d a d e ) ,
reivindicação do vereador
Jocelino da Ótica, ao
Prefeito Joel Marins e ao
Secretário de Obras Públicas
Sebastião Barbosa, que
agilizaram junto ao
Presidente Rotary Club da
cidade José Antônio
Moreira, a instalação da
mesma com playground. Na
inauguração, o governador
do distrito sede 4440,
Fernando César Dalmolin
marcou presença. Página 04

Rotary e municipalidade provam que a praça é do povo

STAFF TAMPÃO

Em reunião com escalão
Paixão agiliza o governo
Foto: Mirassol Urgente

POLIESPORTIVO

Conselho de Esportes
empossado em Cáceres
Foto: Assessoria

Criado pela Lei 2.583/2017, o Conselho
Municipal de Esportes foi empossado na última
terça feira, 5, no gabinete do prefeito, onde também
estiveram presentes os vereadores Rubens Macedo e
Dênis Maciel. Na composição do Conselho, estão
representadas as atividades esportivas do futebol ao
basebol, além do karatê, judô, handebol e atletismo.
Página 03
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Reunião com equipe aconteceu na casa do prefeito Paixão

A prefeita interina de Mirassol D'Oeste Marinez de Campos
assinou a portaria municipal nº 500/2017, que oficializa e constitui a
Equipe de Transição de Governo, composta por membros que irão compor
o novo governo, além de colaboradores da nova gestão. A reunião foi
realizada na casa do prefeito eleito Euclides Paixão, que abriu o diálogo
com os Secretários e colaboradores. Página 05

Conselho é imprescindível para município pleitear recursos

Cáceres-MT, quinta-feira 07 de dezembro de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Sai de Banda que a Fila Anda
OLHO NELES!
Dos oito deputados mato-grossenses na Câmara
Federal, somente Victório Galli (PSC) assume a
intenção de votar favorável a reforma da
previdência, que está tendo grande pressão do
presidente Michel Temer para que seja votada
ainda neste mês de dezembro. Um levantamento
feito pelo jornal Folha de São Paulo no último fim
de semana aponta que a Câmara não irá conseguir
o apoio dos 308 deputados necessários para
aprovação. A gente continua a postos torcendo
pela reprovação da absurda reforma e lembrando
os eleitores a anotar o nome dos deputados de MT
que votar temerariamente. Eles devem ser
aposentados nas urnas em 20148.
FUNERAL 40
Importante lembrar que embora a Plin-Plin não
divulgue e o governo se omita, o texto final da
reforma prevê idade mínima para aposentadoria
de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens,
bem como o tempo mínimo de contribuição
previsto no texto é de 15 anos para os
trabalhadores do regime geral (INSS). Só que
quem contribuir pelo período mínimo de 15 anos
receberá 60% da aposentadoria. No caso de
servidores, quem completar 25 anos de
contribuição terá 70% do benefício. Já os 100%
só para os trabalhadores que contribuir por 40
anos.
OÍA O GÁS!
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (4) o
sexto aumento consecutivo no preço do gás de
cozinha vendido em botijões de 13 quilos. A alta,
de 8,9% em média nas refinarias, já estão valendo
desde terça-feira (5), e deve acrescentar 4% no
valor cobrado pelas distribuidoras, ou cerca de
R$ 2,53 por botijão. Em Mato Grosso,
atualmente, os preços variam entre R$70,00 e
R$105,00, segundo a Agência Nacional do
Petróleo. De acordo com publicação da Folha de
São Paulo, desde que a estatal iniciou sua política
de reajustes, em agosto, já é contabilizado
acumulo 67,8% no preço do gás. Deve ser a alta
de 2,7% de inflação em 2017, não é mesmo, Seu
Temer Pinóquio!
GENTE BOA!
O governo rouba, chama quem é contra a reforma
da previdência de terrorista, mas o povo faz a sua
parte, vejam só, a iniciativa da Soft Art
Uniformes, com apoio das escolinhas de futebol
de Cáceres, Jornal Oeste, Rádio Difusora e TV
Vitória Régia e Correio Cacerense, que vai reunir
centenas de pessoas no próximo final de semana
no estádio Geraldão em Cáceres. A Copa Soft Art
de Futebol de Base, arrecadará alimentos não
perecíveis para a APAE e além dos atletas e
dirigentes que doarão 2 quilos de alimentos, os
torcedores que comparecerem nos dias 8, 9 e 10
no estádio, deverão levar um quilo de alimentos.
Vamos colaborar pessoal, mostrar que pelo
menos a gente tem solidariedade.
SACO VAZIO
O secretário estadual de Fazenda, Gustavo
Oliveira, admitiu que sem a liberação do Fundo
de Auxílio Financeiro para Fomento das
Exportações (FEX) e outros recursos
extraordinários, os salários dos servidores do
Executivo devem ser novamente escalonados.
Neste caso, o pagamento deve ser realizado até 20
de dezembro. Claro, que o dele deve estar em dia
e a gente sem incitar ninguém sugere, que tal
começar a trabalhar depois do pagamento? Vôte,
que saco vazio não pára em pé, gente!
MORTO-TAXISTAS
Site JornalOeste do amigão Gonzaga Junior
anunciando que em mais uma ação moralizadora,
a prefeitura de Cáceres, por meio da
Coordenadoria de Transito e Código de Postura,
fez hoje, 5, mais uma operação para combater
moto taxi clandestinos. A ação teve o apoio da
Policia Militar. E que, durante a ação foram
apreendidas sete motos e emitidas 19
notificações das variadas infrações, numa
operação realizada na Avenida São Luiz,
Domervil Farias, Rodoviária Central, Praça da
Feira e DNER. Tá certo, além de cobrar caro,
muitos mota taxistas não oferecem a mínima
segurança aos passageiros, então que fiquem os
legalizados, aliás, tem equipes personalizadas e
confiantes que operam com a máxima segurança,
isso a gente não pode negar.

Chegando final de ano, muita gente
se preparando para viajar, afivelando as
malas e de olho no bolso, afinal, apesar da
falaciosa inflação de 2,7% vertida pelo
governo, o bereré anda curto pacas e quem
não é político com mandato que viaja
bancado pelo povo, precisa enfiar a mão no
buraco do pano, no banco auxiliar e morrer
no preço da passagem. Pra quem não sabe,
banco auxiliar é aquela economia escondida
na gaveta pra molecada não gastar em LanHouse ou a patroa jogar no bingo, que o
compadre se socorre numa hora destas.
Exceções a parte, os entas, aqueles com mais
de 60 anos, com renda individual igual ou
menor que dois salários mínimos, que é a
grande maioria, têm direito de viajar de
graça.
Mas atenção Seu João, embora parte
integrante do Estatuto do Idoso, de estar
regulamentada desde 2006, as passagens
gratuitas tem algumas restrições: luxo de
pobre em busão de graça, (que a gente pagou
em impostos durante o ano) só em lata velha,
aqueles fedorentos convencionais, muitos
sem ar condicionado, poltronas rasga roupa,
linha única semanal, água Santa Pia e dois
assentos por viagem. Ah, e quem ganhar
mais de dois míseros salários mínimos/mês,
tá fora da esmola que os políticos deixaram
pro povão.
E atenção: fica de orelha em pé
queném coelho da páscoa, que é mais fácil
fazer a quina na megasena do que conseguir
uma vaga no busão dos excluídos e aí, não
adianta lesco-lesco, paga 50% do valor da
passagem, só duas vagas também. Aqui em
Mato Grosso, dizem, a lei n. 10.526/2017
retirou o dispositivo § 2º do art. 3º da lei nº
8.823, que exigia a antecedência mínima de
três horas em relação ao horário da partida, o
que impedia os idosos de obter passagens
em diversas circunstâncias.
Mas tente argumentar que é seu

direito a qualquer momento anterior ao
horário do busão, solicitar a gratuidade, que
os pau mandados do figurão da empresa,
tem decorado na ponta da língua, que não há
mais vagas.
E procurar a ANTT prá exigir
explicações é outra via sacra, comprovando
que pobre e velho neste país só serve mesmo
pra pagar impostos, os bilhões anuais que
bancam nossos empregados, os deputados e
senadores lá em Brasília, senão vejamos:
Em Mato Grosso, só pra exemplificar, os
senadores e deputados federais gastaram R$
618,7 mil da cota parlamentar somente com
passagens aéreas entre os meses de janeiro e
agosto de 2017.
O campeão geral de gastos com
viagens foi o deputado Nilson Leitão, com
um total de R$ 115,3 mil. Entre os senadores
o campeão em passagens foi José Medeiros,

com gastos na ordem de R$ 58,5 mil. Ainda
entre os senadores Wellington Fagundes
gastou R$52,6 mil e Cidinho Santos, com
R$ 26,7 mil; Fábio Garcia R$ 76,6 mil e
Victório Galli, R$ 53,3 mil., Carlos Bezerra,
gastou R$ 51,1 mil, Ságuas Moraes, R$ 48,2
mil, Ezequiel Fonseca gastou R$ 46 mil e
Valtenir Pereira, R$ 44,4 mil.
O suplente do deputado, Rogério
Silva, gastou R$ 8,6 mil e Adilton Sachetti
gastou R$ 37 mil. Tudo grana do povo,
nossa, da dona de casa, do aposentado, já
que a gente paga 35% de impostos sobre
tudo e tem o mínimo de retorno dos
perdulários políticos. E toca a fila, que lá em
cima tem gente de avião, gastando nossa
grana, mas 2018 tá apitando na curva e vai
ter eleição e o Congresso Nacional só tem
5% se aprovação conforme pesquisa DataFolha divulgada ontem.

Retratos do Brasil 1 as olimpíadas do trânsito
Hoje começo a série Retratos do
Brasil. Serão 5 textos que mostrarão o
retrato da sociedade brasileira em 5
diferentes situações, mas que refletem
exatamente como se comporta o cidadão
brasileiro.
Em todas elas, esse
comportamento – individual e coletivo se difere, e muito, de lugares em que a
educação e a lei são sérias e respeitadas.
A primeira delas será Retratos do Brasil
– as olimpíadas do trânsito.
Pra começo de conversa, o
trânsito brasileiro se assemelha a uma
disputa de olimpíadas, com suas
diversas modalidades e todo sacrifício
inerente aos esportes de alto rendimento.
Ao pegar um carro e dirigir nos
centros urbanos do país você tem que se
vestir de coragem e paciência,
características obrigatórias para um
campeão olímpico.
Coragem, principalmente, se
você for se aventurar nas ruas brasileiras,
uma verdadeira Corrida com
Obstáculos, terá que desviar de
motoqueiros imprudentes e

irresponsáveis que insistem em dirigir
no meio das pistas, pedestres que
atravessam fora da faixa e ônibus que
são verdadeiros mamutes predadores.
Pratica-se nas ruas do país também a
Canoagem, pois quando chove é raro
encontrar uma rua que não esteja
alagada.
A paciência, virtude inerente a
todos os campeões olímpicos, inexiste
no trânsito brasileiro. A sucessão de
traçados mal feitos de ruas e avenidas só
é superada pela falta de educação, o que
faz brotar uma geração de motoristas
mal-educados que insistem em levar
vantagem (de forma indevida e
perigosa) em acostamentos, rotatórias,
estreitamento de pista, estacionamentos
e em faróis vermelhos.
Isso quando não estão
participando dos 100 ou 200 metros
rasos ao imprimirem altas velocidades acima de 100 km/h - em pistas que
comportam no máximo as velocidades
de 70 ou 80 km/h.
O que também nos torna
impacientes e indignados é pegar um
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táxi em algumas cidades brasileiras, o
que se assemelha ao (As)Salto Triplo:
assalto no preço, assalto no trajeto e
assalto na vergonha na cara.
Quando observamos o quadro de
medalhas, verificamos que o Brasil
possui 3 medalhas de ouro
incontestáveis: número de
atropelamentos, número de acidentes
com morte e valor mais alto a se pagar
por um automóvel.
E está encaminhando mais duas
medalhas: a de IPVA mais alto e de
maior burocracia para se tirar carteira de
motorista.
Para finalizar, os nossos
departamentos de trânsito (nacional e
estadual) se parecem com nosso comitê
olímpico: envoltos em escândalos de
corrupção e inoperante para resolver as
bases do problema, este para melhorar as
bases do esporte, aquele para tornar o
trânsito menos mortal, mais humano e
mais honesto.
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NOVA ERA

Na composição heterogênea do Conselho, estão representadas as atividades esportivas do futebol ao basebol, além do karatê, judô, handebol e atletismo

Cáceres marca golaço empossando
o Conselho Municipal de Esportes
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

C

riado pela Lei
2.583/2017, o
Conselho
Municipal de Esportes
foi empossado na última
terça feira, 5, no
gabinete do prefeito,
onde também estiveram
presentes os vereadores
Rubens Macedo e Dênis
Maciel.
Para o vereador
Cézare Pastorello, autor
da lei que criou o
conselho, a posse
significa uma vitória
para o segmento, já que
o conselho e o fundo
municipal são
imprescindíveis para
que o município receba
recursos das leis de
incentivo ao esporte, inclusive a
lei municipal de autoria do
vereador Salmo, na legislatura
passada.
Ainda conforme ele, o
esporte cacerense é mantido por
doações e empenho pessoal de
pessoas engajadas, precisa parar
de ficar com um pires na mão.
Ou seja, inicia-se uma
nova era para o esporte cacerense,

Conselho, estão representadas as
atividades esportivas do futebol
ao basebol, além do karatê, judô,
handebol e atletismo.
A c o m p o s i ç ã o
heterogênea é uma exigência da
lei para que todas as modalidades
sejam privilegiadas. Nos
próximos dias será feita a escolha
da direção do conselho e do
fundo.
Pastorello destaca a

necessidade dos atletas se
organizarem: “para habilitar seu
projeto aos recursos do fundo, é
necessário que os atletas esteja
organizados como associação.
Em Cáceres temos
organizações esportivas muito
antigas, que nunca se registraram.
Se alguém tiver dificuldade com
a criação da associação, pode nos
procurar, que teremos o maior
prazer em ajudar,”concluiu.

INSTRUÇÕES DE PROCESSOS

Reunião com pauta cheia
hoje na câmara de Cáceres
Assessoria
Posse do conselho aconteceu no gabinete do prefeito Francis

nas suas diversas modalidades.
O Fundo Municipal do
Es porte s erá gerido pelo
Conselho, que fará a análise e
aprovação dos projetos. Além de
receber recursos dedutíveis do
imposto de renda de pessoas
física e jurídica, o fundo também
receberá um percentual de todo
ISSQN arrecadado no município.
Os antigos “patrocínios”,

normalmente pleiteados por
times, atletas e delegações
esportivas, poderão ser feitos por
meio do fundo, com a
possibilidade de desconto em
imposto de renda e a certeza de
acompanhamento das despesas,
uma vez que o Conselho deve
manter prestação de contas de
todos os projetos.
Na composição do

TRANSPARÊNCIA

Contas 2016 do governo Francis
têm parecer prévio à aprovação

A

Câmara Municipal de
Cáceres convida a
comunidade para uma
importante audiência, nesta
quinta feira, 7, a partir das 18h00,
no recinto do legislativo, com
intuito de instruir sobre o
processo dos projetos de lei n° 43,
a lei n° 44 e a 14, que dispões
sobre garantir e assegurar
matrículas para os alunos
portadores de deficiência
locomotora na rede municipal de
ensino mais próxima da sua
residência; que institui a Ficha
Limpa na nomeação de
servidores a cargos
comissionados no âmbito da
administração direta, autárquica

e fundacional do poder Executivo
e do poder Legislativo; e altera a
Lei Complementar n° 17, de 22
de dezembro de 1994, que institui
o Código Tributário Municipal.
Conforme a Presidência
do legislativo de Cáceres, a
audiência pública é o momento
ideal para aperfeiçoarmos a
legislação em gênese, com sua
participação, de modo a torná-la
efetiva e aplicável.
Esclareça-se que a
audiência será no novo endereço
do legislativo municipal sito à
Rua Costa Marques, n° 891,
centro, já que o prédio das ruas
Coronel Dulce com General
Osório, encontra-se em reformas.
Foto: Assessoria

TCE/MT c/ Redação

A

s contas de governo de
2016 da prefeitura de
Cáceres receberam
parecer prévio favorável à
aprovação do Tribunal de Contas
de Mato Grosso.
A equipe técnica do TCE
havia encontrado cinco
irregularidades nas contas, e após
a defesa do gestor, restou apenas
uma referente a créditos
adicionais abertos por recursos
inexistentes.
Durante a apreciação do

processo, o advogado José
Renato de Oliveira fez defesa oral
na Tribuna, onde destacou que o
município fez interpretações
diferentes da realizada pelo TCE
e Ministério Público de Contas, e
se comprometeu a corrigir e sanar
as irregularidades.
A conselheira interina
Jaqueline Jacobsen, que havia
pedido vista do processo de
relatoria do conselheiro Moises
Maciel na sessão anterior, acatou
os esclarecimentos constatando
Foto: TCE/MT

que não houve por parte do gestor
intenção de oferecer dano ao
erário.
Sendo assim, votou de
acordo com o voto do conselheiro
relator emitindo parecer prévio
favorável à aprovação.
Dos dados apurados na
auditoria, Cáceres superou a
media Brasil na educação em
cinco dos dez indicadores
avaliados. No ranking dos
municípios alcançou a posição 71
do total de 141.
O voto completo está
disponível no portal do Tribunal
www.tce.mt.gov.br, no menu
pauta de julgamentos, processo
09, do dia 05 de dezembro.

Vereadores estarão debatendo projetos comunitários

Parecer apontou apenas uma irregularidade, sanável
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MANDATO TAMPÃO

Aos novos Secretários, o prefeito Paixão enfatizou que eles foram escolhidos para cuidar da cidade, dentro do perﬁl de conhecimento, habilidade e liderança

Novo prefeito se reúne com equipe
de transição em Mirassol D'Oeste
Assessoria
Foto: Assessoria

E

ste ano é a segunda vez que
a Mirassol D'Oeste passa
por um processo oficial de
transição, com as equipes que saem
e que entram na administração, um
instrumento fundamental para os
novos gestores, para que o governo
que assume tenha todas as
informações possíveis sobre a
situação do município.
A prefeita interina Marinez
de Campos assinou, no dia 29/2017,
a portaria municipal nº 500/2017,
que oficializa e constitui a Equipe
de Transição de Governo, composta
por membros que irão compor o
novo governo, além de
colaboradores da nova gestão.
A reunião foi realizada na
casa do prefeito eleito Euclides
Paixão (PP), na ultima terça feira, 4,
quando ele destacou que a disputa
política terminou na eleição e que o
momento é de união pelo bem da
cidade. Para o prefeito eleito, há
uma indecisão de quando tomará
posse.
Aos novos Secretários,
Paixão enfatizou que eles foram
escolhidos para cuidar da cidade,
dentro do perfil de conhecimento,
habilidade e liderança.
"Contamos com seus apoios
para que façamos um grande
governo e que as discussões
político-partidárias fiquem de lado.
A gente aposta no sucesso dessa

Carlos Tolon, que assumirá
a pasta da Secretária de Fazenda,
lembrou das inúmeras dificuldades

econômicas que Mirassol D'Oeste
tem enfrentado, resultado da queda
de arrecadação.

PRAÇA ROMEU FURLAN

Parceria Rotary Club/Prefeitura
instala academia em Araputanga
Assessoria c/ Redação

V

Prefeito quer que staff assessore governo com paixão

equipe para que possamos fazer o
melhor pelo cidadão mirassolense",
concluiu.
O chefe do Executivo
também abriu o diálogo com os
Secretários e colaboradores para
que, caso haja pleitos que
necessitem de atualizações ou
novas legislações municipais em
2018, esse trabalho possa ser
encaminhado desde já para o
governo atual, em um esforço
conjunto com o Legislativo.
O primeiro escalão da
gestão Euclides Paixão em Mirassol

D'Oeste é composta de: Marcela
Martins (Secretária de Saúde);
Maria de Lourdes (Secretária de
Desenvolvimento Social);
Gessimar Charles (Secretário de
Desenvolvimento Sustentável);
C a r l o s To l o n ( S e c r e t á r i o d e
Fazenda); Danubia Leão (Secretária
de Educação); Gustavo Cofani
(Secretário de Infraestrutura);
Cleiton Alves da Silva (Secretário
de Administração); além de Danilo
César Ochiuto, Bruno Vilas Boas
Panaro Leite, Sidnei Francisco de
Melo e Wesley de Almeida.

isando proporcionar mais
lazer e diversão às crianças,
adolescentes, jovens,
adultos e idosos que freqüentam a
Praça Romeu Furlan, o vereador
Jocelino da Ótica, durante a sessão
ordinária do dia 06 de março,
solicitou ao Prefeito Municipal Joel
Marins e ao Secretário de Obras
Públicas e Infraestrutura Sebastião
Barbosa a reforma geral da
academia ao ar livre e do
playground, ambos localizados na
praça Romeu Furlan, centro de
Araputanga.
Porém, em reunião com a
diretoria do Rotary Club de
Araputanga, o vereador Jocelino
recebeu a notícia do presidente José
Antônio Moreira, de que, o Rotary
receberia a doação de uma nova
academia ao ar livre no mês de
novembro deste ano.
Diante da notícia, o
parlamentar reuniu com o prefeito

municipal, juntamente com a
diretoria do Rotary, e decidiram
contemplar a Praça Romeu Furlan
com os novos aparelhos.
Com a iniciativa, o Rotary
Club e a Prefeitura Municipal
proporciona, além dos resultados
positivos à saúde, também
possibilita o resgate do local
público, tornando mais atrativo
para que todos os munícipes possam
freqüentá-lo, não apenas para
desenvolver suas atividades físicas,
mas também para o entretenimento.
Oportuno ressaltar que, os
antigos aparelhos serão reformados
pela Prefeitura de Araputanga e
posteriormente serão entregues para
a comunidade rural de
Cachoeirinha. A nova academia ao
ar livre foi instalada e inaugurada no
último dia 17/11, onde também
contou com a presença do
governador do distrito sede 4440,
Fernando César Dalmolin.
Foto: Assessoria

CORGÃO E RIO VERMELHO

Prefeitura restaura pontes
de acesso às comunidades

Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura de Indiavaí, por
meio da Secretaria de Obras,
concluiu a restauração de
duas pontes de acesso às
comunidades do Corgão e Rio
Vermelho, totalizando a extensão de
54 metros. Conforme o Prefeito
Valteir Quirino dos Santos (PSD), na
ponte da comunidade Rio Vermelho
foi removido e reconstruído uma
base de concreto e a substituição de
vigas e madeiramentos. “Na
comunidade Corgão também foi

trocado vigas e madeiramentos”,
informou o gestor.
Valteir Quirino informou
que as pontes estão localizadas na
MT-180 e são de responsabilidade
do Governo do Estado, cabendo ao
município o compromisso de
restaurar ou construir até 12 metros.
“Até essa extensão podemos utilizar
recursos do Fundo Estadual de
Transporte e Habitação (FETHAB),
para construir e reformar e acima de
doze metros é de responsabilidade
Foto: Assessoria

Prefeito Valteir Quirino dos Santos

do governo”, afirmou.
O prefeito destacou que para
a restauração das referidas pontes
foram investidos R$ 113.749,81
pagos através de parceria firmada
com empresas que atuam na região,
sendo que a Prefeitura Municipal
pagou R$ 38.674,93 empresa
Brookfield contribuiu com R$
18.200, a Queiróz Galvão com R$
28.437,44 e Brennand Energia
também contribuiu com R$
28.437,44. “Fizemos essa parceria e
já concluímos a restauração dessas
pontes”, informou.
Quirino agradeceu as
empresas pela parceria firmada, que
resultou em benefícios para todos os
munícipes. “Se não fosse através
dessa parceria não tínhamos
possibilidade nenhuma de restaurar
essas pontes”, observou que o
Governo do Estado passa por
dificuldades financeiras e
provavelmente a restauração das
pontes não seria feita de forma tão
rápida.
Quirino informou ainda que
outras pontes de extensão menores
estão sendo restauradas. “Também
temos uma ponte de 22 metros que
dá acesso a comunidade Santa
Aurélia que vamos licitar para fazer
a restauração” disse.
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Municipalistas reivindicaram dialogo com o ministro do TCU no sentido de mudar
a destinação dos prédios construídos para as Upas, sem problema para o gestor

Lideranças municipalistas se
reúnem para tratar das UPAs
AMM/MT c/ Redação
Foto: CNM

Reunião aconteceu no Ministério da Saúde em Brasília

A

busca de soluções para as
dificuldades dos municípios
em relação à manutenção das
Unidades de Pronto AtendimentoUPAs foi o tema da reunião realizada
com o ministro da Saúde, Ricardo
Barros, na última terça-feira (5),
solicitada pela Associação Matogrossense de Municípios.
O Presidente da AMM
Neurilan Fernandes, apresentou as
reivindicações de todos os

municípios referentes às unidades de
Saúde e destacou a falta de
condições financeiras dos
municípios com o custeio do
funcionamento das Upas. Durante a
reunião, ele também enumerou que
são vários os casos em que as
unidades foram construídas e não
estão funcionando, bem como outras
em obras inacabadas.
Diante desse quadro, a
reivindicação dos municípios é que o

ministro da Saúde possa dialogar
com o ministro do Tribunal de
Contas da União-TCU, Augusto
Nardes, no sentido de mudar a
destinação da utilização dos prédios
que foram construídos para
funcionamento das Upas, sem que o
gestor tenha um problema
posteriormente com os Tribunais de
Contas.
O município recebe o
dinheiro para construir a Upa, mas
percebe que não tem essa capacidade
econômica ou de recursos humanos
para colocá-las em funcionamento.
Neste caso, ele teria a prerrogativa
de utilizar o prédio para outro tipo de
serviço, também voltado para a
saúde, como uma Unidade Básica de
Saúde ou um Centro de Saúde
Ampliado.
Nos locais onde ficam as
Upas que já foram concluídas, se o
prefeito não colocar em
funcionamento, terá que devolver
recursos para a União e Fraga
ressaltou que nenhum prefeito quer
isso, que as prefeituras estão
fechando as UPAs por falta de
recursos para tocar as unidades. Ele
se posicionou contrário à

possibilidade de os municípios
serem penalizados por isso, sendo
obrigados a devolver os recursos ao
Governo Federal. Segundo ele, o
ministro já determinou que faça de
forma urgente um comunicado ao
TCU, relatando que poderá se fazer a

mudança de objeto desde que o
espaço das Upas seja utilizado na
área da Saúde.
Fraga argumentou com o
Ministro o cenário crítico
vivenciado pelos municípios e pediu
celeridade nessa demanda.

RECURSOS INESISTENTES

Créditos adicionais afetam
contas de Pontes e Lacerda
TCE/MT

Foto: Priscila Silva

OPERAÇÃO CONJUNTA
TCE analisou gestão de Donizete Barbosa do Nascimento

Gefron e Defron apreende E
arma e veículo adulterado

Gefron c/ Redação

P

oliciais militares do Grupo
Especial de Segurança de
Fronteira - Gefron,
apreenderam na segunda-feira (4) por
volta das 16h00 juntamente com
equipes da Delegacia de Fronteira –
Defron durante operação conjunta na
fazenda Três Barras, em Cáceres, uma
espingarda modificada para calibre 22
e uma caminhonete VW Amarok,
placa OBL 0662 de Cuiabá/MT de cor
prata, com suspeita de adulteração.
As equipes policias em
conjunto localizaram na sede da
fazenda Três Barras, uma
caminhonete adulterada e a
espingarda modificada para calibre
22, o veiculo devido a suspeita de
adulteração foi apreendido
encaminhado para realização de
perícia técnica, no intuito de sanar
qualquer dúvida sobre a procedência
do mesmo. Um elemento suspeito de
iniciais S.P, 43, que estava na fazenda
foi detido.
Prova de que tem muita gente
usando arma de fogo foi a detenção no
dia anterior (3) pela Policia Militar, de
um elemento por porte ilegal de arma

de fogo no terminal turístico de Pontes
e Lacerda, depois que a Agencia
Regional de Inteligência do 12°
Comando Regional foi informada que
um homem estaria com um revolver
no terminal.
Após buscas, o suspeito

Marcos Xavier, 30, detido com um
revólver calibre 38 e 5 munições
intactas.
O suspeito recebeu voz de
prisão e foi encaminhado para a
Polícia Judiciária Civil para as
providencias cabíveis.
Foto: Gefron/MT

Amarok apreendida estava com placa adulterada

m razão da abertura de
créditos adicionais
suplementares de R$
2.649.297,62, sem autorização
legislativa, e de créditos adicionais e
suplementares, respectivamente, nos
valores de R$ 1.029.847,64 e de R$
3.020.385,55, por conta de recursos
inexistentes, as contas anuais de
governo da Prefeitura de Pontes e
Lacerda receberam parecer prévio
contr Eustaquio Rodrigues Filho Servidor Público ário à aprovação
pelo Pleno do Tribunal de Contas.
O período analisado pelo
TCE-MT, na sessão extraordinária do
dia 30 de novembro, foi o exercício de
2016, sob a responsabilidade de
Donizete Barbosa do Nascimento.
O Relator do Processo nº
84166/2016, conselheiro interino
Moisés Maciel determinou, no voto,
que a atual gestão municipal "observe
e cumpra a rigor as regras previstas
para abertura de créditos adicionais;
especialmente as dos artigos 165 a 169
da Constituição da República, e nos
artigos 7°, inciso I, 42 e 43 da Lei no
4.320/64, a fim de evitar o
desvirtuamento da programação
orçamentária e, conseqüentemente, o
desequilíbrio financeiro e
orçamentário das contas públicas".
O voto foi em consonância
com parecer do Ministério Público de
Contas e acompanhado pela

unanimidade do Pleno.
Determinou ainda que a atual
gestão efetue o repasse do duodécimo
ao Poder Legislativo Municipal dentro
dos limites estabelecidos na Lei
Orçamentária Anual, devendo
considerar no cálculo da receita base
somente as receitas efetivamente
realizadas.
Na análise das contas, a
equipe técnica do Tribunal de Contas
identificou que o total dos repasses ao
Poder Legislativo, de R$
3.576.000,00, correspondeu a 7,03%
da receita base, que foi de R$
50.813.787,58, extrapolando em R$
19.034,87 o limite máximo de 7%.
Outra determinação foi para
que o atual gestor cumpra a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF),
evitando a realização de despesas nos
dois últimos quadrimestres do
mandato, sem que haja
disponibilidade financeira para
custeá-las, atentando para aquelas em
que os recursos são vinculados.
Isso em razão da
indisponibilidade financeira de R$
2.639.353,03 verificada no
encerramento de 2016, decorrente de
passivo financeiro dos exercícios
anteriores, somado à realização de
despesas empenhadas e liquidadas nos
dois últimos quadrimestres do
mandato.
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CAMPO DE PESQUISAS
Segundo Empaer desconhecimento e falta de variedade de mandioca foi necessário
criar um banco de germoplasma para testar materiais que se adaptem a região

Empaer e IFMT montam banco
de germoplasta com mandioca
Secom MT/ c/ Redação

Foto: nepci.ufam.edu

Trabalho vai surtir efeito com ramas para os produtores

A

Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (Empaer) em
parceria com Instituto Federal de
Mato Grosso (IFMT) implantou um
banco de germoplasma, contendo 24
variedades de mandioca de mesa, no
município de Guarantã do Norte. O
objetivo é avaliar as variedades que
melhor se adaptam na região e
multiplicar para os produtores rurais.
O material genético foi
encaminhado pela pesquisadora da
Empaer, Dolorice Moreti, que
desenvolve pesquisas e validação de
tecnologias com a cultura da
mandioca desde 2014, nos campos
experimentais de Cáceres e Acorizal.
Conforme Dolorice foram
encaminhadas variedades

promissoras que estão em avaliação
e apresentam um tempo de colheita
de 8, 10 e 12 meses após o plantio. As
variedades de mandioca de mesa são
da polpa branca e amarela.
Os materiais genéticos são
oriundos da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
Instituto Agronômico de Campinas
(IAC) e de produtores do Estado.
Dolorice esclarece que após três
ciclos da cultura será feito a
tabulação dos resultados ainda no
final do ano de 2017, para
comprovar quais as variedades que
apresentam produtividade,
resistência as doenças, tempo de
cozimento e outros.
O técnico agropecuário da
Empaer, Antônio Paulo de Barros,

fala que devido o desconhecimento e
a falta de uma variedade de
mandioca foi necessário criar um
banco de germoplasma para testar os
materiais que melhor se adaptam a
região. Ele explica que esse trabalho
vai surtir efeito com a distribuição de
ramas para os produtores. “Hoje no
município não existe uma
identificação das variedades
existentes com boa produtividade e
resistência as pragas, doenças e a
ideal para consumo in natura. Com a
pesquisa e o trabalho de validação
saberemos quais variedades
multiplicar”, esclarece.
O banco de germoplasma
com as culturas da mandioca será
acompanhado pelo engenheiro
agrônomo do IFMT, Sandro Marcelo
Caravina. Ele esclarece que o
principal fator para o consumo da
mandioca de mesa e garantia de
venda pelo produtor rural é a análise
sensorial, ou seja, apresentar um
bom cozimento e sabor.
O banco de germoplasma
fará a conservação das matrizes
dentro das condições para
multiplicação. “Serão avaliadas três
tipos de variedades de mandioca e
vamos conferir a mais indicada para
a região”, enfatiza Sandro.
Na Empaer o trabalho de
validação das variedades de
mandioca conta também com a
participação do técnico
agropecuário, Amâncio Antunes
Marques e da extensionista social,
Geni Marieta Matte.
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS
ESCALA MÊS DEZEMBRO / 2017 “MÉDICOS”
Dias
Mês

Dias

MATUTINO:

VESPERTINO:

NOTURNO:

Sem

das 07:00 às 13:00 hs

das 13:00 às 19:00 hs

das 19:00 às 07:00 hs

01/12/17

SEX

02/12/17

SAB

03/12/17

DOM

04/12/17

SEG

05/12/17

TER

1) PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) JOZIANE 2) OTÁVIO
1)PAULA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) KÁTIA

06/12/17

QUA

07/12/17

QUI

08/12/17

SEX

09/12/17

SAB

10/12/17

DOM

11/12/17

SEG

12/12/17

TER

13/12/17

QUA

14//12/17

QUI

15//12/17

SEX

16//12/17

SAB

17/12/17

DOM

18/12/17

SEG

19/12/17

TER

20/12/17

QUA

21/12/17

QUI

22/12/17

SEX

23/12/17

SAB

24/12/17

DOM

25/12/17

SEG

26/12/17

TER

27/12/17

QUA

28/12/17

QUI

29/12/17

SEX

30/12/17

SAB

31/12/17

DOM

01/01/18

SEG

1) THAYANE 2) MARCIO
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1)KATIA 2) PAULA

1) MÁRCIO 2) OTÁVIO
1) OTÁVIO 2) ALÍPIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1)OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO

1) PAULA 2) JOZIANE

1) JOZIANE 2) CECÍLIA

1) DANILA 2) OTÁVIO

1) JOZIANE 2) PAULA
1) KATIA 2) PAULA
1)MARCIO 2) THAYANE
1) PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KÁTIA

1) PAULA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) ALÍPIO
1)THAYANE 2) MARCIO
1) THAYANE 2) JOZIANE
1) KÁTIA 2) PAULA

1) MÁRCIO 2) DANILA
1) OTÁVIO 2) THIAGO
1) MARCIO 2) THAYANE
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1)MÁRCIO 2) OTÁVIO

1) KÁTIA 2) CECÍLIA
1) JOZIANE 2) PAULA
1)PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) DANILA
1) JOZIANE 2) PAULA
1) DANILA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) KÁTIA
1) PAULA 2) JOZIANE
1)JOZIANE 2) PAULA
1)KATIA 2) PAULA

1) PAULA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) JOZIANE
1) JOZIANE 2) PAULA
1) ALÍPIO 2) PAULA
1)DANILA 2) THAYANE
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) DANILA 2) KÁTIA
1) KÁTIA 2) PAULA
1) CECÍLIA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1) PAULA 2) ALÍPIO

1)MÁRCIO 2) THIAGO
1) OTÁVIO 2) DANILA
1) DANILA 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) OTÁVIO
1) THAYANE 2) ALÍPIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1) DANILA 2) OTÁVIO
1) DANILA 2) MARCIO
1) THIAGO 2) OTÁVIO

1) DANILA 2) THAYANE
1) JOZIANE 2) THAYANE
1) PAULA 2) THAYANE
1) CECÍLIA 2) KÁTIA
1) JOZIANE 2) PAULA
1) PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) JOZIANE 2) OTÁVIO
1) KATIA 2) MÁRCIO

1)THAYANE 2) DANILA
1) THAYANE 2) ALÍPIO
1) PAULA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1) JOZIANE 2) CECÍLIA
1) JOZIANE 2) KÁTIA
1) ALÍPIO 2) PAULA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) THAYANE 2) KATIA

1) ALÍPIO 2) MARCIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) MÁRCIO 2) THIAGO
1) OTÁVIO 2) DANILA
1) DANILA 2) MARCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1) OTÁVIO 2) ALÍPIO
1) ALÍPIO 2) MÁRCIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO

1) ALÍPIO 2) PAULA

LEGENDA N° A FRENTE DO NOME:
1) Box
2) Triagem
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PARA AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS
SEGUIDAS):
1)
11:30 às 12:10
2) 12:10 às 13:00
1)
21:30 às 22:00
2) 22:00 às 22:30
Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre
permaneça 1 médico em atendimento. O médico da Triagem quando estiver no horário de refeição, será
substituído pelo médico do BOX, que deverá ir para a triagem e atender as Urgências e Emergências.
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ARTILHEIRO FORA

A grande ausência foi o artilheiro da Copa FMF 2017, o atacante Cleberson
Tiarinha, mas conforme Itamar Schulle, o jogador não continuar no clube

Cuiabá apresenta elenco com
20 jogadores e sem Tiarinha
O
O. E c/ Redação

Foto: Thiago Mattos

Cuiabá E.C apresentou
20 jogadores de seu
elenco para 2018 na tarde
desta segunda-feira (4), no CT do
clube localizado no Distrito
Industriário.
Dentre os atletas, 12 são
contratações e oito foram
promovidos das categorias de
base, sendo cinco campeões da
Copa FMF 2017.
O técnico Itamar Schulle
e o diretor de futebol Jadson
Oliveira, que já acompanham o
cotidiano do Dourado há mais de
duas semanas, concederam
entrevista coletiva para a
imprensa.
“Nossa idéia é já montar a
base para a disputa da Série C
desde agora. Sabemos que é
muito difícil remontar o elenco no

meio da temporada. Time que não
faz ao menos 15 pontos no
primeiro turno da Série C não
consegue subir”, ponderou
Jadson, em referência às
campanhas de recuperação que o
Dourado quase toda temporada
tem que fazer.
A grande ausência dentre
os nomes foi o do artilheiro da
Copa FMF 2017, o atacante
Cleberson Tiarinha. De acordo
com Itamar Schulle, o jogador
demonstrou falta de interesse em
continuar no clube para a próxima
temporada.
“Era nosso intuito contar
com esse atleta que foi
importantíssimo no título.
Infelizmente se plantam notícias
de que o Cuiabá demitiu o
jogador, porém partiu do próprio

Tiarinha”, explicou o treinador.
Jadson e Itamar revelaram
que a idéia é fechar o elenco com
27 nomes para toda a temporada.
Por enquanto, a média de idade do
grupo é de 24 anos. Confira os
nomes trazidos.
Contratados: Zagueiros
Ednei (ex-Tombense), Matheus
Cambuci (base do Vasco e exMacaé), Marcelo Xavier (estava
no futebol Tailandês); Laterais:
Rodrigo Ferreira (ex-Mogi
Mirim); Toty (ex-Salgueiro) e
Diogo Silvestre (ex-São Paulo,
Peñarol e Danubio-URU).
Volantes: Magno (ex-BotafogoPB); Marcos Paulo (ex-Coritiba e
Mirassol); Escobar (ex-Boa
Esporte e campeão da Série C
2016) e Jean Neves (ex-Cuiabá e
União); Meia: Hiltinho (ex-

COPA SUB-20

Seleção de MT pega o Paraná
domingo no Moça Bonita (RJ)
Da Redação

A

seleção de Mato Grosso
retornou a Cuiabá na
última segunda-feira,
onde retomou os treinamentos e a
preparação para a próxima fase,
conquistada após empatar em 0 a
0 com a seleção mineira, com a

Seleção Mineira em 0 a 0,
anteontem (3), no Estádio das
Alterosas, em Belo Horizonte
(MG).
Com o resultado, nossa
seleção conquistou a
classificação para as quartas da
Foto: Globo Esporte

Rapaziada está pronta pra encarar os pés-vermelhos

Copa do Brasil de seleções sub20 e agora enfrentará a seleção
paranaense no próximo domingo,
dia 10.
O jogo de quartas de final
será em jogo único e acontece no
final de semana, conforme
divulgou a diretoria de
competições da CBF no começo
desta semana.
Nesta tabela detalhada da
terceira fase (Quartas de Final) da
Copa de Seleções Estaduais Sub20, os jogos acontecerão nos dias
9 e 10 de dezembro, próximos
sábado e domingo, às 15h00
horário de Mato Grosso.
Para o jogo do domingo
no Estádio Moça Bonita do Rio
de Janeiro diante do selecionado
do Paraná, a seleção matogrossense entra em campo com:
João Pedro; Leonardo, Matheus,
Lucão e Lucas Mendonça; Edson,
Breno, Igor e Fernando Kaian;
Ricardo e Mosquito.
Quem vencer pega a
Seleção do Rio de Janeiro ou
Pernambuco.
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Plantel é reforçado para Dourado encarar as jornadas de 2018

Sampaio Corrêa); Atacante:
Weverton (artilheiro da Série D
deste ano pelo Princesa de
Solimões)
Promovidos da base:
Goleiros: João Pedro (sub-19),

Elias (sub-19) e Bruno (sub-17);
Zagueiro: Lucão; Volante:s Léo
Gharib e Tiago Etges; Lateralesquerdo: Vinicius Matheus;
Atacante: Lucas.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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***********************
Destaque VIP ao médico oncologista Dr.
Eduardo Marques, que com competência e
amor cuida e zela pelos seus pacientes. Após
anos de trabalhos dedicados a oncologia no
Hospital Regional de Cáceres, passa a
atender agora no Hospital São Luiz e
prossegue com seu projeto Entre Laços e
Abraços. Desejamos felicidades porque
sucesso e reconhecimento sabemos que tem
pelos trabalhos já realizados. Grande
abraço.

By Rosane Michels

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

De férias e já
curtindo as praias a
linda fisioterapeuta
Luciane Castrillon a
quem desejamos
uma ótima estada e
bom descanso, afinal
você merece.

***********

Nosso abraço a Palmira Garcia Hughes das Mercês que
festejou mais um ano de vida ao lado dos familiares e amigos.
Pela passagem do seu natalício receba nossos votos de
felicidades e muitos anos de vida.

***********************
Áries

Leão

A Lua nos últimos graus de Câncer,
recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de movimento
intenso e problemas na comunicação.
Tome cuidados com mal entendidos, na
vida pessoal ou no trabalho. Adie
assinatura de contratos ou documentos
importantes. Além disso, mantenha a
calma, pois essa energia é passageira.

A Lua nos últimos graus de Câncer
recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de movimento
intenso na vida familiar, com possível
enfrentamento de problemas e
discussões. Procure manter a calma
diante de imprevistos, pois essa energia
é passageira. Deixe o nervosismo de
lado.

A Lua nos últimos graus de Câncer,
recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de
interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social. Suas
emoções podem estar à flor da pele,
pois este pode ser um dia de certo
desequilíbrio emocional. Mantenha a

Sucessos ao
e m p r e s á r i o
Sebastião Giraldelli
(Tato) que assumiu
oficialmente o
Sindicato do
Comércio Varejista
de Cáceres
S i n c o v a c .
Desejamos um
excelente trabalho a
frente do sindicato.

Gêmeos

A Lua nos últimos graus de Câncer,
recebe um tenso aspecto de Urano e Marte
indicando um dia de pequenas
dificuldades com suas finanças. Pode
haver um atraso de pagamento ou mesmo
certa dificuldade em renovar um contrato
antigo envolvendo o aumento de seus
rendimentos. No entanto, mantenha a
calma, pois essa energia é passageira.

A Lua nos últimos graus de Câncer,
recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de
movimento intenso e enfrentamento
de dificuldades no trabalho. O
momento pode indicar um sentimento
mais intenso de frustração. Uma
promoção ou aprovação de um
projeto pode ser adiado.

A Lua nos últimos graus de Câncer,
recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de
intensidade nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. Mantenha a
calma diante de problemas que,
certamente surgirão. O momento
pode envolver a necessidade de
conversar sobre seu relacionamento afetivo.

Aquário recebe um tenso aspecto de Urano e

A Lua nos últimos graus de Câncer,
Capricórnio
Sagitário recebe
um tenso aspecto de Urano e

saídas.

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

A Lua nos últimos graus de Câncer,
recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de movimento
intenso e problemas e dificuldades com
um projeto em equipe. Procure manter
a calma diante dos imprevistos deste
dia, pois essa energia é passageira.
Procure sair e divertir-se com amigos.

Virgem

calma e medite.

Marte indicando um dia de
sentimentos intensos e emoções à flor
da pele. Uma negociação envolvendo
uma sociedade ou parceria financeira
pode apresentar obstáculos. Procure
manter a calma e você encontrará

Babando no netinho Nestor a vovó Maria
Arruda Moura, também com tanta fofurice
não poderia ser diferente. Beijinhos ao
garotão Nestor, filho de Thaila e Fabrício.

Libra

A Lua nos últimos graus de Câncer,

Marte indicando um dia de
enfrentamento de problemas no
trabalho. Um projeto pode apresentar
problemas e precisar de novas
soluções. Sua saúde pode estar mais
frágil e seu campo mais aberto,
portanto, evite pessoas negativas.

Câncer

A Lua nos últimos graus de seu
signo, recebe um tenso aspecto de
Urano e Marte indicando um dia de
nervosismo e acontecimentos
inusitados. Procure manter a calma e
não se deixar levar pela intensidade
do dia. Se puder, saia, divirta-se e deixe as soluções
dos problemas para amanhã.

Escorpião A Lua nos últimos graus de Câncer,

recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de
movimento intenso e necessidade de
reavaliar sua espiritualidade e/ou
filosofia de vida. O momento pode
envolver uma pequena frustração ou
obstáculo na realização de uma
viagem.

Peixes

imprevistos.

A Lua nos últimos graus de Câncer,
recebe um tenso aspecto de Urano e
Marte indicando um dia de
interiorização e necessidade de
distanciamento da vida social e de
amizades vazias. Você estará mais
fechado e sua energia vital mais baixa.
Procure manter a calma diante de

