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FESTA DA MISERICÓRDIA

1º Domingo depois da Páscoa, dia 
23 de Abril ás 14:00 horas, término 
ás 18:00 horas. Igreja Matriz Nossa 
Senhora Aparecida.

*Horóscopo
ÁRIES | Tome cuidado com a precipitação. Evite o nervo-
sismo, ansiedade e a desconfiança em si mesmo. É hora 
de você buscar um ponto de equilíbrio entre sua vida 
profissional e pessoal. As influências não são propícias.
TOURO | Hoje poderá elevar- se no plano social, 
quer pelo que fizer, quer pela colaboração que pode-
rá receber de pessoas amigas e compreensivas. No-
vos conhecimentos e alegrias estão em perspectiva.
GÊMEOS | Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho 
que será criado por uma pessoa amiga. Você saberá como 
contorná- lo. À tarde, terá uma fase feliz e promissora. Pre-
pare- se para enfrentar uma crise de ciúmes da pessoa ama-
da, devido ao seu forte impulso de aventuras amorosas.
CÂNCER | Dia em que poderá contar com as melhores con-
dições nos negócios, nas especulações e obrigações so-
ciais. Haverá melhoria no campo amoroso e familiar, con-
tudo, cuide para reservar um tempo para ambas às partes.
LEÃO | Os aspectos astrais indicam relações harmoniosas com 
o cônjuge, pessoas amigas, vizinhos e familiares. O êxito finan-
ceiro, profissional e social, também será evidente. Bom ao amor.
VIRGEM | Momento em que haverá muita tranquilida-
de na vida familiar e profissional, com bastante disposi-
ção para solucionar problemas. Contudo evite discussões 
com a pessoa amada, rivais e inimigos. Ótimo para a saúde.
LIBRA | Para obter boa posição no campo profissional, tudo 
dependerá de você, aproveite a fase que é ótima. Êxito social, 
muito romantismo à noite. Boa saúde. O desejo de terminar seu 
relacionamento amoroso já não estará tão intenso. Momento 
em que estará de certa forma, relacionado com o seu passado.
ESCORPIÃO | Momento em que tudo poderá aconte-
cer a seu favor. Ótimas oportunidades de ganhar di-
nheiro e negócios, pelo esforço no trabalho e pela in-
fluência dos amigos. Procure fazer uma viagem curta.
SAGITÁRIO | Boas coisas deverão acontecer hoje para você. 
Vênus vai lhe dar excelentes chances de conseguir realizar 

o que pretende, principalmente as que vêm planejando há 
muito tempo. Bom aos assuntos sentimentais e amorosos.
CAPRICÓRNIO | Tome muito cuidado para que 
seu crédito e moral permaneçam elevados. Contu-
do, o fluxo denota sucesso em investigações, pesqui-
sas e na medicina. Aguarde surpresas no seu trabalho.
AQUÁRIO | Imponha um novo ritmo em suas ativida-
des e ficará surpreso com os resultados. Faça planos para 
esse período. Momento muito feliz aos noivos. Saúde ex-
celente. Sua dedicação será reconhecida e neste perío-
do poderá receber uma promoção ou aumento salarial.
PEIXES | Se necessitar de alguém para ajudá- lo a 
solucionar problemas e negócios importantes, es-
colha- o com muito cuidado. A saúde vai melho-
rar, bem como suas chances em todos os setores.

A Empresa VRK Consultoria Ambiental e Florestal torna público que  NILDO 
JOSÉ LANZARIN, CPF: 487.211.409-44, proprietário do SÍTIO BOA ESPERANÇA, 
localizado às margens de MT 480, nas seguintes coordenadas geográficas 14° 34’ 
38,39” S e 57° 32’ 26,20” W requereu junto a SEMMEA de TANGARÁ DA SERRA a 
LICENÇA PRÉVIA (LP), LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(LO) para atividade de avicultura de corte, não foi determinando EIA/RIMA.

A Empresa VRK Consultoria Ambiental e Florestal torna público que  WALTER 
CASTILHO, CPF: 537.538.871-53, proprietário do SÍTIO WR, localizado às 
margens de MT 480 ,nas seguintes coordenadas geográficas 14° 33’ 33,18” S e 
57° 33’ 29,26” W requereu junto a SEMMEA de TANGARÁ DA SERRA a LICENÇA 
PRÉVIA (LP), LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(LO) para atividade de avicultura de corte, não foi determinando EIA/RIMA.


